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ค าน า  
 

 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ.2555-
2564 ซึ่งด าเนินการภายใต๎คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ตํอจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2555-2559 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564 โดยยุทธศาสตร์ดังกลําวประกอบด๎วย  4 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 1) สํงเสริมการวิจัย 
การสร๎าง และเผยแพรํองค์ความรู๎และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาการผลิตสินค๎าและบริการเกษตร
อินทรีย์    3) พัฒนาการตลาดสินค๎าและบริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  4) การขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ ซึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ก าหนดให๎การด าเนินงานด๎านเกษตรอินทรีย์เป็น 1 ใน 6 
นโยบายส าคัญของกระทรวง ที่จะต๎องเรํงรัดด าเนินการให๎เกิดผลส าเร็จ เพ่ือน าไปสูํการพัฒนายกระดับการ
ผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรภายในประเทศไทยให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 
และเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระบบการผลิต การตลาด และการบริโภค จึงจ าเป็นต๎องสร๎าง
กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติให๎มาตรฐานการผลิตมีระบบการตรวจสอบ และออกใบรับรอง โดยรัฐมีหน๎าที่
ควบคุมก ากับดูแล เพ่ือให๎การผลิตพืชอินทรีย์เข๎าสูํระบบแหลํงผลิตภายใต๎มาตรฐานคุณภาพสากล ซึ่งกรม
วิชาการเกษตรเป็นหนํวยงานหลักในการขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการตลาดสินค๎าและ
บริการและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ 3.1 ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง
เกษตรอินทรีย์ โดยในปี พ.ศ.2564 พื้นที่และจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ไรํ และ 
30,000 ราย ตามล าดับ รวมทั้งสัดสํวนตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในประเทศตํอตลาดสํงออกเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
อัตรา 40:60 ของตลาดในประเทศและตลาดสํงออก ดังนั้นหนังสือเลํมนี้เรียบเรียงขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์สนอง
นโยบายในการให๎เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนบนและผู๎ที่สนใจได๎รับรู๎ข๎อมูล เข๎าใจ ในการเข๎าสูํระบบการผลิต
เกษตรอินทรีย์ และได๎การรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร  เพ่ือสร๎างความมั่นคงใน
อาชีพ มั่งค่ังในด๎านเศรษฐกิจ และยั่งยืนในด๎านทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม ตลอดไป 
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                ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  
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บทท่ี 1 

บทน า 
1.1 ความเป็นมาและปัญหาจากการท าการเกษตรในปัจจุบัน 
 อาหารนับเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดตํอการด ารงชีพ ของมนุษย์ แตํการเพ่ิมจ านวนประชากรของโลก
อยํางรวดเร็วจากอดีตจนถึงปัจจุบันสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํอการผลิตและการท าการเกษตรเป็น อยําง
มาก โดยเฉพาะการพัฒนาการเกษตรกรรมแบบใหมํ ที่เกิดจากการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติฉบับที่หนึ่ง พ.ศ. 2504 ท าให๎สังคมไทยเริ่ม เข๎าสูํจุดเปลี่ยนที่ถูกเรียกวํา "การปฏิวัติเขียว (Green 
revolution)" ซึ่งสังคมเกษตรกรรมของไทยต๎อง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการผลิตเพ่ือการยังชีพมาสูํการ ผลิต 
"เพ่ือการค๎า"เป็นหลัก ท าให๎เกษตรกรเริ่มมีการใช๎ปุ๋ย และสารเคมีตํางๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพดีตํอการ 
สํงขาย นอกจากนี้มีการสร๎างระบบชลประทานและเข่ือน มีการใช๎เครื่องจักรกลทางเกษตรขนาดใหญํและมีการ 
เปลี่ยนแปลงจากการท าการเกษตรผสมผสาน (integrated farming) มาสูํการสํงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
(monocropping) ที่รับประกันด๎านปริมาณผลผลิต (นิพนธ์, 2546) ทั้งนี้เพ่ือเปูาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการสํงออกเป็นหลัก โดยมิได๎ค านึงถึงผลกระทบที่มีตํอสังคมและสิ่งแวดล๎อม เกษตรกรรมแบบใหมํเริ่มต๎น
จากความต๎องการปริมาณ พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ้น ซึ่งได๎จากการท าลายพ้ืนที่ปุาไม๎ อันเป็นแหลํงก าเนิดที่ส าคัญ
ของต๎นน้ าล าธาร ความอุดม สมบูรณ์ของดินและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํรํวมกันอยําง สมดุล การท าลายพ้ืนที่ปุาไม๎
เพ่ือการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เป็นจ านวนหลายแสนไรํ ซึ่งเป็นการผลิตที่ผิดธรรมชาติ โดยไมํให๎ความสนใจตํอ
สิ่งแวดล๎อม สํงผลให๎เกิดการ เสื่อมโทรมของพ้ืนที่เกษตร อีกทั้งการใช๎สารเคมีควบคุม และก าจัดวัชพืชปริมาณ
สูงในประเทศที่ก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล๎ว พบวําสารเคมีดังกลําวกํอให๎เกิด สารพิษปนเปื้อนในแหลํง
ตํางๆ เชํน ดิน น้ า และในชั้น บรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีสารพิษตกค๎างในผลผลิตทางการเกษตรมากมายอีก
ด๎วย (ปวธร, 2546). 

ตารางท่ี 1 เกษตรอินทรีย์ต่างจากเกษตรแบบปฏิวัติเขียวอย่างไร 
 

เกษตรแบบปฏิวัติเขียว เกษตรอินทรีย์ 
1. ใช๎หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบแยกสํวน 
เชํน การแยกพืช สัตว์ ประมง ปุาไม๎ ดิน น้ า สังคม
และเศรษฐกิจออกจากกัน ให๎เป็นความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านในแนวทางของเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งสํวน
ใหญํต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศ 

1. ใช๎หลักการและแนวคิดการเกษตรแบบองค์รวม
ของสรรพสิ่งทั้งหลายในระบบนิเวศเกษตร เชํน พืช 
สัตว์ ประมง ปุาไม๎ ดิน น้ า สังคม และเศรษฐกิจ ที่มี
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและกันอยํางมีบูรณาการ
ระหวํางภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับเทคโนโลยีทันสมัย 

2. เน๎นการผลิตแบบเชิงเดี่ยว (Monoculture) ที่เป็น
พืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดเดียวในพ้ืนที่ติดตํอกันเป็น
ผืนใหญํในลักษณะของการเกษตรอุตสาหกรรม 

2. เน๎นการผสมผสานให๎เกิดความหลากหลายที่แตํละ
กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชํน พืช สัตว์ ประมง 
และปุาไม๎ ในระบบไรํนาสวนผสมและวนเกษตร 
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3. ใช๎พันธุ์ที่ได๎จากการผสมและคัดเลือก โดยหลักการ
ทางพันธุศาสตร์ (Genetic) เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตสูงเป็น
ประการส าคัญ 

3. ใช๎พันธุ์ที่คัดเลือกให๎เหมาะสมกับสภาพท๎องถิ่นที่
แตกตํางกัน ปฏิเสธการใช๎พันธุ์ที่มีการตัดตํอทาง
พันธุกรรม (GMO – Genetically modified 
organism) 

4. เน๎นการเพ่ิมผลผลิตจากการใช๎ปัจจัยการผลิตที่ได๎
จากภายนอก เชํน ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ฮอร์โมน ฯลฯ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาสารพิษตกค๎างใน
ผลผลิตที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพพลานามัย 

4. เน๎นการใช๎ปัจจัยการผลิตที่เกิดจากการหมุนเวียน 
ที่มีอยูํในฟาร์มและในท๎องถิ่นให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งเน๎นการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งได๎ผลผลิตที่
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและลดต๎นทุนการผลิต 

ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (ม.ป.ป.). 
 ปัจจุบันสถานการณ์ของภาคการเกษตรทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย อยูํในสภาพวิกฤต(Critical) 
ซึ่งสํงผลกระทบกับทุกคนในสังคม คือ ปัญหาผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม ทั้งในแงํของความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทางการเกษตร ทั้งดิน น้ า และทรัพยากรพันธุกรรม มลพิษที่เกิดจากสารเคมีการเกษตร เป็นต๎น 
(โครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน, 2549) ได๎กลําวถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าการเกษตรแบบใช๎สารเคมีไว๎ ดังนี้ 
 1.1.1 ปัญหาจากปุ๋ยเคมี 
 การขยายตัวของปฏิวัติเขียวมีผลโดยตรงตํอปริมาณการใช๎ปุ๋ยเคมี แตํการใช๎ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย
มีประสิทธิภาพคํอนข๎างต่ า ธาตุอาหารไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่มีการสูญเสียได๎สูงโดยเฉพาะเมื่อสภาพ
ภูมิอากาศไมํอ านวย เชํน ฝนตกหนักเกินไป มีภัยแล๎ง ดินเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดอินทรียวัตถุ ประมาณวําธาตุ
อาหารไนโตรเจนในปุ๋ยเคมีสูญเสียไปโดยไมํได๎ประโยชน์มากถึง 40-70% ซึ่งท าให๎เกษตรกรต๎องเสียคําใช๎จําย
ในการซื้อปุ๋ยเคมีคํอนข๎างสูง 
 การสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยเคมีเพียงอยํางเดียวโดยไมํได๎มีการสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการปรับปรุง
ดิน สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือ ดินเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากปุ๋ยเคมีจะเรํงอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน ซึ่งท า
ให๎โครงสร๎างของดินแนํนแข็ง ดินกระด๎าง ไมํอ๎ุมน้ า การใช๎ปุ๋ยเคมีอยํางตํอเนื่องท าให๎ดินขาดธาตุอาหารรอง ท า
ให๎เกิดปัญหาโรคและแมลงได๎งําย และการใช๎ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง (โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย) ท าให๎คํา pH ของ
ดินลดต่ าลง ซึ่งธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะฟอสฟอรัสจะเปลี่ยนสภาพไปอยูํในรูปที่พืชเอาไปใช๎ไมํได๎ 
 นอกจากนี้การใช๎ปุ๋ยเคมียังมีผลตํอสุขภาพผู๎บริโภคทั้งทางตรงและทางอ๎อม โดยผลกระทบ
ทางตรงก็คือ การตกค๎างของธาตุอาหาร โดยเฉพาะไนโตรเจนซึ่งอยูํในรูปของสารไนเทรต ที่เกิดจากการใช๎ปุ๋ยที่
มีไนโตรเจนมากเกินไป ซึ่งนอกจากจะพบในผลผลิตการเกษตรโดยเฉพาะอยํางยิ่งผักสดแล๎ว อาจพบสารไน
เทรตในแหลํงน้ าใต๎ดินด๎วย สารไนเทรตนี้เป็นอันตรายตํอเด็กอํอน เพราะสารไนเทรตจะเข๎าไปจับกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ท าให๎เม็ดเลือดแดงไมํสามารถน าออกซิเจนไปเลี้ยงสํวนตําง ๆ ของรํางกายได๎ 
สํงผลให๎รํางกายขาดออกซิเจน จนมีลักษณะอาการ “ตัวเขียว” ซึ่งอาการเชํนนี้จะพบกับเด็กทารกเทํานั้น 
นอกจากนี้สารไนเทรตยังเป็นสารที่กระตุ๎นให๎เกิดมะเร็งได๎อีกด๎วย 
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 ปัญหาผลกระทบทางอ๎อมเกิดข้ึนจากการที่การใช๎ปุ๋ยเคมี จะท าให๎พืชที่เพาะปลูกอํอนแอเนื่องจาก
การใช๎ปุ๋ยเคมีมักจะไมํใช๎รํวมกับปุ๋ยอินทรีย์ท าให๎พืชที่ปลูกขาดธาตุอาหารรองตําง ๆ สํงผลให๎พืชเกิดความ
อํอนแอ โรคและแมลงจึงสามารถระบาดได๎โดยงําย เมื่อเกิดการระบาดของโรคและแมลงเกษตรกรก็นิยมฉีดพํน
ด๎วยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งท าให๎เกิดการตกค๎างและปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นอันตรายตํอสุขภาพของผู๎บริโภคได๎อีกตํอหนึ่ง 
 1.1.2 ปัญหาจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 ในสํวนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก็เชํนกัน เนื่องจากประเทศไทยมีการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับ
พืชหลายชนิด โดยสารเคมีสํวนใหญํจะใช๎ในการเพาะปลูกข๎าว ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ปลูกข๎าวมากที่สุดโดยเฉลี่ยแล๎ว
ประมาณ 20% ของการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในประเทศไทยจะเป็นการใช๎ในนาข๎าว แตํเมื่อเฉลี่ยการใช๎
สารเคมีตํอหนํวยพื้นที่แล๎ว พืชผักและผลไม๎มีการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข๎มข๎นมากกวํา (ยกตัวอยํางเชํน องุํน
มีการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงถึง 24.63 กิโลกรัมตํอไรํ มะเขือเทศ 6.78 กิโลกรัมตํอไรํ ส๎ม 4.92 กิโลกรัมตํอ
ไรํ และผัก 4.73 กิโลกรัมตํอไรํ) แตํถ๎าเปรียบเทียบกับพืชไรํอ่ืน ๆ แล๎วข๎าวก็นับวํามีการใช๎สารเคมีเข๎มข๎นมาก
ที่สุด คือประมาณ 0.14 กิโลกรัมตํอไรํ (ถั่วเหลือง 0.12 กิโลกรัมตํอไรํ อ๎อย 0.02 กิโลกรัมตํอไรํ ปาล์มน้ ามัน 
0.014 กิโลกรัมตํอไรํ และข๎าวโพดใช๎ 0.011 กิโลกรัมตํอไรํ) (โครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือความปลอดภัย
ด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าท่ียั่งยืน, 2549). 
 ประเทศไทยมีการน าเข๎าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตําง ๆ ในแตํละปีเฉลี่ยประมาณเกือบ 80 ,000 ตัน
ตํอปี ซึ่งทั้งหมดจะถูกใช๎ในการผลิตภาคการเกษตร หรือคิดเฉลี่ยตํอหัวประชากร (62.27 ล๎านคน) จะมีปริมาณ
การใช๎สารเคมีสูงถึง 1.28 กิโลกรัมตํอประชากร ซึ่งมากพอที่จะท าให๎ประชากรทั่วประเทศเสียชีวิตได๎ 
นอกจากนี้ยังพบวําในแตํละปีมีเกษตรกรไทยเสี่ยงตํออัตราการเกิดโรคมะเร็งมากกวํากลุํมอาชีพอ่ืน เนื่องจาก
ยาฆําแมลงท าให๎เกิดความเสียหายตํอระดับดีเอ็นเอ (DNA) ในเนื้อเยื่อของรํางกาย ซึ่งอาจกํอให๎เกิดโรคมะเร็ง
ได๎ (วิวัฒน์, 2552). 
 1.1.3 ปัญหาแมลงต้านทานสารเคมี 
 ปัญหาแมลงศัตรูข๎าวที่ส าคัญที่สุดอันดับหนึ่งในประเทศไทย คือ เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลที่ผํานมา
ประเทศไทยประสบกับปัญหาเพลี้ยระบาดส าคัญใน 2 ชํวง คือ ปี 2518-2527 และชํวงปี 2532-2534 ข๎าวนา
ปรังในปี 2533 มีผลผลิตเสียหายกวําครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด คิดเป็นคําเสียหายกวํา 5,000 – 6,000 ล๎าน
บาท (โครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน , 2549) การ
ปูองกันก าจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลมุํงเน๎นการใช๎สารเคมีก าจัดแมลง โดยเริ่มจากสารเคมีก าจัดแมลงทั่วไป แตํ
กลับพบวํา เพลี้ยกระโดดยังคงระบาดเพ่ิมขึ้น ท าให๎เกษตรกรต๎องหันมาใช๎สารเคมีก าจัดแมลงที่มีพิษรุนแรง
เพ่ิมข้ึนและหลายชนิดมากขึ้น  แม๎วําจะใช๎สารเคมีก าจัดแมลงเพิ่มขึ้นและรุนแรงขึ้นเพียงใด  ผลกลับปรากฏวํา 
ปัญหาการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลยิ่งรุนแรงขึ้น ซึ่งจากการศึกษา  (โครงการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
ความปลอดภัยด้านอาหารและเศรษฐกิจการค้าที่ยั่งยืน , 2549) พบวํา การใช๎สารเคมีก าจัดแมลงท าให๎
ประชากรของศัตรูธรรมชาติลดลงมากกวําประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ดังนั้น การใช๎สารเคมีก าจัด
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แมลงไมํได๎ชํวยแก๎ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล มิหน าซ้ ากลับท าให๎การระบาดรุนแรงเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การใช๎
สารเคมีก าจัดแมลงก็ยังท าให๎เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลพัฒนาภูมิต๎านทานได๎มากขึ้น สํงผลให๎เกษตรกรต๎องเพ่ิม
ปริมาณและความเข๎มข๎นของการใช๎สารก าจัดแมลง แตํผลที่ได๎กลับเป็นตรงกันข๎ามคือ ยิ่งใช๎สารเคมีเพ่ิมขึ้น 
การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลและแมลงศัตรูข๎าวอ่ืน ๆ ก็ยิ่งเพ่ิมข้ึน 
 1.1.4 ปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
 ประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่งที่ปฏิวัติเขียวถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือ ปัญหาเรื่องผลกระทบ
ของสารก าจัดศัตรูพืชตํอสุขภาพของเกษตรกรและผู๎บริโภค ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่อง
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค๎างในหํวงโซํอาหารเป็นจ านวนมาก ซึ่งเกษตรกรมักจะฉีดพํนสารเคมีโดยไมํมีการ
ปูองกันตนเองอยํางเหมาะสม ดังนั้น เกษตรกรเกือบทั้งหมดที่ต๎องใช๎สารเคมีการเกษตรจึงมักมีปัญหาสุขภาพ
เรื้อรังอยูํตลอดเวลา 
 ในขณะเดียวกันผู๎บริโภคเองก็มีโอกาสที่จะได๎รับสารเคมีการเกษตรจากสารเคมีที่ตกค๎างอยูํใน
อาหารได๎คํอนข๎างมากเชํนกัน ผักและผลไม๎อาจมีสารก าจัดศัตรูพืชตกค๎างอยูํเมื่อบริโภคสารเคมีเหลํานี้บางสํวน
อาจถูกก าจัดออกจากรํางกาย แตํบางสํวนก็ตกค๎างสะสมในรํางกาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสํวนที่เป็นไขมันใน
ราํงกาย ซึ่งสารเหลํานี้สามารถถํายทอดจากแมํไปสูํลูกได๎ 

1.2 ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย  
สินค๎าอาหารเกษตรอินทรีย์ (organic foods) ของประเทศไทยเริ่มต๎นด าเนินการสํงออกยัง

ตํางประเทศ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2534 โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให๎การสนับสนุนบริษัท
ในเครือสยาม ไชยวัฒน์และบริษัทในเครือนครหลวงค๎าข๎าวจ ากัด ด าเนินการผลิตข๎าวอินทรีย์ โดยให๎ค าปรึกษา
แนะน าและ ประสานงานกับทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้มี เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจาก
จังหวัดพะเยา และเชียงรายขอเข๎ารํวมโครงการเป็นจ านวนมากและได๎ คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมไว๎เพียง บางสํวนเพ่ือเข๎ารํวมโครงการ นอกจากนี้ยังมีองค์กร พัฒนาเอกชน (NGOs : Non 
Governmental Organizations) และบริษัทเอกชนอ่ืนๆ ให๎การสนับสนุนเกษตรกรในการ ผลิตข๎าวอินทรีย์ 
ซึ่งข๎าวอินทรีย์ที่ผลิตได๎สํวนใหญํจะสํง ไปจ าหนํายยังตลาดตํางประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบ ยุโรปสํวนที่
เหลือจะวางจ าหนํายภายในประเทศ ราคา ข๎าวเปลือกอินทรีย์ที่เกษตรกรได๎รับจะสูงกวําราคา ข๎าวเปลือก
ทั่วไป ประมาณร๎อยละ 10 แตํในสํวนที่เป็น ข๎าวสารบรรจุถุงวางจ าหนํายในประเทศไทยมีราคาสูงกวํา ข๎าวสาร
ทั่วไปประมาณร๎อยละ 20 ปี พ.ศ. 2538 มีองค์การอิสระคือส านักงาน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท.ได๎
กํอตั้งขึ้นด๎วย ความรํวมมือของกลุํมองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน วิชาการ หนํวยงานรัฐ องค์กรผู๎บริโภค และ
เครือขําย ร๎านค๎าสีเขียวได๎ยกรํางมาตรฐานเกษตรทางเลือกขึ้น ในปี 2542 ชํวงต๎นปี พ.ศ. 2540 ได๎มีการกํอตั้ง
ชมรม เกษตรธรรมชาติแหํงประเทศไทยขึ้น โดยการรวมตัวของ นักวิชาการ เกษตรกร ผู๎ผลิต และผู๎บริโภค 
โดยได๎รับการ สนับสนุนจากกองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรม สํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมี วัตถุประสงค์ส าคัญคือสํงเสริมเผยแพรํวิธีการท าเกษตร ธรรมชาติด๎วยเทคนิคจุลินทรีย์ท๎องถิ่น
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ให๎แกํเกษตรกร และผู๎สนใจทั่วไป เพ่ือให๎การเกษตรธรรมชาติเป็นทางเลือกใหมํอีกทางหนึ่งของเกษตรกรไทย  
ปี พ.ศ. 2542 กรมสํงเสริมการสํงออก กระทรวง พาณิชย์ ได๎อนุมัติแผนงานโครงการสํงเสริมให๎ประเทศ ไทย
เป็นแหลํงผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร อินทรีย์เป็นแนวโครงการตํอเนื่อง 5 ปี (2542 – 2546) โดย 
ส านักบริการสํงออกเป็นแกนกลางและประสานงานกับ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนา และสํงเสริมกลุํมผู๎ผลิตและผู๎สํงออกผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากในปัจจุบัน
ผู๎บริโภคใน ตลาดสํงออกสินค๎าอาหารหลักของไทย ได๎แกํ ญี่ปุุน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา มีแนวความคิด
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม จึงต๎องการให๎เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อมและหํวงใยสุขภาพของ
ตนเองเพ่ิมมากขึ้น สํงผลให๎สัดสํวนความต๎องการสินค๎าอาหารประเภท เกษตรอินทรีย์มีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น     
และปัจจุบันประเทศไทยมีโอกาสสูงในการขยายตลาดสินค๎าอาหาร ในหมวดสินค๎าใหมํและเพ่ิมมูลคําได๎มากขึ้น
ในตลาด สินค๎าหลัก (วิไลลักษณ์, 2548)  17 กันยายน พ.ศ. 2542 ได๎มีการสํงมอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ฉบับแรกของประเทศให๎แกํ กรมวิชาการเกษตรเพ่ือน าไปปรับปรุงและใช๎เป็น มาตรฐานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และให๎เกิด ประโยชน์ตํอพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ตํอไป ซึ่งมาตรฐานการผลิตพืช
อินทรีย์ของประเทศไทย ด าเนินการจัดท าโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแหํงประเทศไทย กรม
วิชาการเกษตรและ กรมสํงเสริมการสํงออกประกอบด๎วยพืชเกษตรอินทรีย์ สํงออก 7 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวโพด 
ข๎าวโพดฝักอํอน หนํอไม๎ฝรั่ง กล๎วยไขํ กระเจี๊ยบเขียว ขิง และสับปะรด นอกจากนี้กรมสํงเสริมการสํงออกได๎
ด าเนินกิจกรรม คูํขนานกับโครงการน ารํอง โดยการผลิตอาหารเกษตร อินทรีย์เพ่ือสํงออกซึ่งมีพืชทดลองปลูก 
3 ชนิด ได๎แกํ ข๎าวโพดฝักอํอน หนํอไม๎ฝรั่ง และกล๎วยไขํ ปี พ.ศ. 2543 มีการด าเนินงานกิจกรรมโครงการ วิจัย
และศึกษาการตรวจสอบรับรองระบบมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ 
ผลิตภัณฑ์ และติดฉลากเพ่ือการสํงออกผลิตภัณฑ์เกษตร อินทรีย์ นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินมีการบ ารุงดินด๎วย 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ไถกลบ ตอซัง และปุ๋ยอินทรีย์น้ า เพ่ือ ปรับปรุงบ ารุงดิน และฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินให๎ ได๎มาตรฐานในการจัดการดินในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง ปัจจุบันพบวําประเทศไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน (ไพฑูรย,์ 2549) อยํางไรก็ตามหากเปรียบเทียบพ้ืนที่และจ านวนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของ ประเทศไทย
ตํอจ านวนฟาร์มในภูมิภาคเอเชียและระดับโลกแล๎ว ประเทศไทยจัดอยูํในอันดับท๎ายๆ ของโลกและ  อันดับ
กลางๆ ของทวีปเอเชีย จึงยังเป็นได๎เพียงผู๎ตาม ในระดับต๎นของขบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์เทํานั้น ดังนั้น 
หากประเทศไทยต๎องการประสบความส าเร็จในการ ท าเกษตรอินทรีย์อยํางจริงจัง จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องสํงเสริม 
และให๎ความรู๎แกํเกษตรกรอยํางท่ัวถึงเพราะพืชอินทรีย์ มีการเติบโตอยํางรวดเร็ว โดยปัจจุบันเกษตรอินทรีย์ มี
มูลคําทางตลาดเพียงร๎อยละ 1 – 2 ของมูลคําการตลาด อาหารโลก แตํคาดวําในปี ค.ศ. 2010 ผักอินทรีย์จะมี 
เพ่ิมข้ึน 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ของมูลคําการตลาด อาหารโลก (วิฑูรย์ และคณะ, 2546). 
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1.3 ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมี 

เกษตรกรที่เข๎าสูํระบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนบนสํวนใหญํริเริ่มมาจากการลดต๎นทุนในการ
ใช๎ปุ๋ยเคมีและสารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงเนื่องจากปัญหาด๎านราคาปัจจัยการผลิตที่สูง ไมํ
คุ๎มคําตํอการลงทุน ท าให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตโดยการเริ่มลดการใช๎สารเคมีลง เนื่องจากปัญหาทาง
เคมีของดินที่เป็นกรด ปัญหาทางกายภาพโดยดินแข็ง ทึบ ขาดความรํวนซุย และทางชีวภาพโดยขาดสิ่งมีชีวิตที่
เป็นประโยชน์ในดิน เชํน ไส๎เดือน จุลินทรีย์ตํางๆที่เป็นประโยชน์ในดิน ท าให๎สํงผลตํอองค์ประกอบของการ
เป็นดินที่ดี ที่ต๎องมีอนินทรีย์วัตถุ 45 เปอร์เซ็นต์ อินทรียวัตถุ 5 เปอร์เซ็นต์ น้ า 25 เปอร์เซ็นต์ และอากาศ 25 
เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับหนํวยงานราชการตํางๆ ให๎ความส าคัญในการสํงเสริมด๎านความรู๎และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบของปุ๋ยหมักข้ึนในแตํละพ้ืนที่เพ่ือแก๎ปัญหาดินเสื่อมสภาพ  

บวกกับกระแสฟีเวอร์ด๎านผลผลิตพืชอินทรีย์ขายได๎ราคาสูง ท าให๎เกษตรกรให๎ความสนใจในการผลิต
พืชอินทรีย์กันมากขึ้นในพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนบน ประกอบกับการท าเกษตรอินทรีย์ ในพ้ืนที่ภาคใต๎ตอนบนสํวน
ใหญมีํการใช๎มูลสัตว์ เชํน ไกํ หมู วัว มาใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงดิน  

มีการใช๎เศษวัชพืช เชํน หญ๎าคา จอก แหน ใบไม๎ มาใช๎ในการท าปุ๋ยหมัก มีการใช๎มะละกอ กล๎วย 
ฟักทอง มาใช๎ในการท าน้ าหมักชีวภาพเรํงการออกดอก และมีการใช๎บอระเพ็ด สะเดา และใบยาสูบ มาใช๎ท า
น้ าหมักชีวภาพ ในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช  

 

 

 
 

ภาพที่ 2 การผลิตปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพจากวัชพืช 
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โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     และ
จังหวัดระนอง ที่ขอการรับรองเกษตรอินทรีย์เป็นกลุํมแรกๆ ในพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
ณ ตอนนั้น 

1.4 ความส าคัญของเกษตรอินทรีย ์ 
 เกษตรอินทรีย์มีความส าคัญตํอสภาพแวดล๎อมโดยรวม ที่มีความปลอดภัยทั้งผู๎ผลิต และ ผู๎บริโภค 
รวมทั้งระบบนิเวศวิทยา (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ, 2560) สามารถจ าแนกได๎ดังนี้  
 1.4.1 ด๎านสุขภาพของผู๎บริโภค ปัจจุบันผู๎บริโภคได๎ตระหนักถึงปัญหาการเจ็บปุวย  จากการ
บริโภคอาหารที่ไมํปลอดภัย เชํน โรคมะเร็ง โรคไต เป็นต๎น เนื่องจากมีการตกค๎าง ของยาฆําแมลง ยาปฏิชีวนะ 
และสารเคมีท าให๎ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงทัศนคติและให๎ความส าคัญ ตํอการบริโภค โดยเลือกซื้ออาหารที่เชื่อวํา
มีความปลอดภัย เชํน อาหารที่ผลิตตามแนวทางของเกษตรอินทรีย์หรือแนวทางธรรมชาติมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลไม้ที่ผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 1.4.2 ด๎านสิ่งแวดล๎อม เริ่มต๎นจากความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สภาพแวดล๎อม 
และขยายสูํความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรที่ใช๎สารเคมีสังเคราะห์ตํางๆ  ที่มีตํอทรัพยากรและ
สภาพแวดล๎อม เชํน ความเสื่อมโทรมของดิน การสูญเสียความหลากหลาย  ทางชีวภาพ การเกิดมลพิษและ
สภาวะโลกร๎อน เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 สวนมะพร้าวอินทรีย์บนเกาะอ าเภอพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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 1.4.3 ทางเลือกในการท าเกษตรกรรมแบบปลอดภัยของผู๎ผลิต เพ่ือหลีกให๎พ๎นจากวัฏจักรเกษตร
ที่ใช๎สารเคมีสังเคราะห์ตํางๆ ที่กํอให๎เกิดปัญหาด๎านสุขภาพ สิ่งแวดล๎อม รวมถึง  ต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ท าให๎เกิดแนวคิดของการหาทางเลือก เพ่ือท าการเกษตร ในรูปแบบที่เรียกกันวํา เกษตรธรรมชาติ
เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร หรือ เกษตรสีเขียว (Green agriculture) ฯลฯ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 สวนไม้ผลอินทรีย์ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 1.4.4 การสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศ สืบเนื่องจากการผลิต เกษตรอินทรีย์เป็น
ระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล๎อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการ
จัดการระบบนิเวศที่คล๎ายคลึงกับธรรมชาติ  หลีกเลี่ยงการใช๎สารสังเคราะห์ที่อาจกํอให๎เกิดผลเสียตํอ
สภาพแวดล๎อม รวมถึง การน าภูมิปัญญาชาวบ๎าน มาใช๎ประโยชน์ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู๎ผลิตและ
สํงออกอาหารที่ส าคัญแหํงหนึ่งของโลก มีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะเป็นแหลํงผลิตอาหารระบบ
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเสริมสร๎าง ขีดความสามารถในการแขํงขันในระดับนานาชาติ  
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บทท่ี 2  

ขอบข่าย นิยาม ค าจ ากัดความ และหลักการเกษตรอินทรีย์ 

ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร : เกษตรอินทรีย์ เลํม 1 - 2552 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จ าหนํายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552). 

2.1 ขอบข่าย 
 2.1.1 มาตรฐานสินค๎าเกษตรนี้ ก าหนดวิธีการผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนํายผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย ์
 2.1.2 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงผลผลิตที่ได๎จากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ของพืช สัตว์น้ า 
และปศุสัตว์ รวมทั้งผลิตผลจากปุาหรือจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ ที่ใช๎เป็นอาหารสัตว์ 

2.2 นิยาม 
ความหมายของค าที่ใช๎ในมาตรฐานสินค๎าเกษตรนี้ มีดังตํอไปนี้ 
 2.2.1 เกษตรอินทรีย์ (organic agriculture) หมายถึง ระบบจัดการการผลิตด๎านการเกษตรแบบ
องค์รวมที่เกื้อหนุนตํอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีพภาพ โดยเน๎นการใช๎วัสดุ
ธรรมชาติหลีกเลี่ยงการใช๎วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และไมํใช๎ พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได๎มาจากเทคนิคการดัด
แปรพันธุกรรม (genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดยเน๎นการแปรรูปด๎วยความระมัดระวัง
เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน 
 2.2.2 องค์รวม (holistic) หมายถึง การให๎ความส าคัญของสรรพสิ่ง และกิจกรรมโดยรวมของระบบ
นิเวศ 
 2.2.3 สารสังเคราะห์ (synthetic chemicals) หมายถึง สารที่ผลิตโดยกระบวนการทางเคมีซึ่ง
แตกตํางไปจากระบบทางชีวภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
 2.2.4 การดัดแปลงพันธุกรรม (genetic modification) หมายถึง การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของ
สิ่งมีชีวิตให๎มีคุณลักษณะใหมํตามที่ต๎องการโดยใช๎เทคโนโลยีทางชีวภาพสมัยใหมํ 
 2.2.5 เทคโนโลยีทางชีวภาพสมัยใหมํ (modern biotechnology) หมายถึง การใช๎เทคนิคตํางๆ 
ได๎แกํ เทคนิคการถํายทอดกรดนิวคลิอิกนอกรํางกายสิ่งมีชีวิต (in vitro nucleic acid technique) และการ
น าดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid; DNA) เข๎าสูํเซลล์หรือออร์แกเนลล์ (organelles) โดยตรง หรือ การ
รวมตัวของเซลล์ (fusion of cell) ที่ตํางวงศ์กัน ตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomic family) ซึ่งการใช๎
เทคโนโลยีดังกลําวชํวยให๎พ๎นข๎อจ ากัดของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ และไมํใชํเทคนิคการผสมพันธุ์และ
คัดเลือกพันธุ์ตามปกติ (traditional breeding and selection) 
 2.2.6 อินทรีย์ (organic) เป็นค าที่ใช๎ระบุฉลากส าหรับผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว์ หรือสัตว์น้ าที่ได๎จาก
การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือใช๎เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ที่ได๎จากการแปรรูปตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได๎รับการรับรองจากหนํวยรับรองที่ได๎รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ ค านี้หมายความรวมถึงค าที่ใช๎ระบุฉลากวํา “เกษตรอินทรีย์” หรือ “ออร์แกนิก” หรือ “organic” 
ด๎วย 
 2.2.7 ชํวงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ (transition to organic) หรือ (conversion to organic) เป็น
ค าที่ระบุฉลากส าหรับผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ จากพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า ที่ได๎จากการผลิต และ/หรือ แปร
รูป ตามระบบการผลิตแบบอินทรีย์ที่อยูํในระยะการปรับเปลี่ยนที่จ าหนํายเพ่ือใช๎เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ ที่
ได๎รับการรับรองจากหนํวยรับรองที่ได๎รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2.2.8 ระยะการปรับเปลี่ยน (transition period หรือ conversion period) หมายถึง ชํวงเวลานับ
จากเริ่มต๎นผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข๎อก าหนดในมาตรฐาน จนกระทั่งได๎รับการรับรองผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์วําเป็นเกษตรอินทรีย์ 
 2.2.9 แนวกันชน (buffer zone) หมายถึง แนวเขตที่ใช๎กั้นบริเวณการผลิต ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งมีข้ึนเพ่ือปูองกันการปกเปื้อนสารเคมีจากบริเวณข๎างเคียง 
 2.2.10 การปลูกพืชหมุนเวียน (crop rotation) หมายถึง การปลูกพืชตํางชนิดสลับกันบนพ้ืนที่
หนึ่งๆ เพ่ือลดปริมาณการระบาดของศัตรูพืช หรือ ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน 
 2.2.11 การแสดงฉลาก (labeling) หมายถึง ข๎อความที่เขียน พิมพ์ หรือ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ 
ที่ปรากฏบนฉลาก ก ากับมาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ หรือแสดงไว๎ใกล๎ผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการสํงเสริมการขาย 
 2.2.12 ผลิตผล (produce) หมายถึง ผลิตผลที่ได๎จากการเพาะปลูก การปศุสัตว์ หรือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หรือการเก็บเกี่ยวจากธรรมชาติ และ/หรือ ผํานการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
แล๎ว 
 2.2.13 ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง ผลิตผลจากระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ผํานกระบวนการแปรรูป 
เพ่ือใช๎เป็นอาหารหรืออาหารสัตว์ 
 2.2.14 ผู๎ผลิต (producer/farmer) หมายถึง ผู๎ท าการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือเลี้ยงปศุสัตว์ 
ดูแลรักษา เก็บเก่ียว การปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว และการขายผลิตผล 
 2.2.15 ผู๎ประกอบการ (operator) หมายถึง ผู๎ที่ด าเนินกิจการในการ ผลิต จัดเตรียม หรือ น าเข๎า 
หรือ สํงออก ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือน าไปจ าหนําย หรือเป็นผู๎จัดจ าหนําย 
 2.2.16 การผลิต (production) หมายถึง การด าเนินการผลิตในขั้นที่อยูํในฟาร์ม รวมถึงการบรรจุ
หีบหํอในขั้นต๎น และการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ 
 2.2.17 การเตรียม (preparation) หมายถึง การปฏิบัติการตํางๆ ได๎แกํ การฆําสัตว์ การช าแหละ
กระบวนการแปรรูป การถนอมรักษา และการบรรจุหีบหํอผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และรวมทั้งการ
ดัดแปลงแก๎ไขการแสดงฉลากท่ีเกี่ยวข๎องกับการน าเสนอวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 
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 2.2.18 ปศุสัตว์ (livestock) หมายถึง สัตว์เลี้ยงซึ่งเลี้ยงไว๎ส าหรับใช๎เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 
ทั้งนี้ไมํครอบคลุมถึงสัตว์ปุาที่ได๎จากการลําหรือตกปลา และสัตว์น้ า 
 2.2.19 สัตว์น้ า หมายถึง สัตว์ที่อยูํอาศัยอยูํในน้ า หรือมีวงจรชีวิตสํวนหนึ่งอยูํในน้ า หรืออาศัยอยูํ
บริเวณที่น้ าทํวมถึง เชํน ปลา กุ๎ง ปู แมงดาทะเล หอย เตํา กบ กระ ตะพาบน้ า จระเข๎ รวมทั้งไขํของสัตว์น้ า
นั้น สัตว์เลี้ยงลูกด๎วยนม ปลิงทะเล และสาหรํายทะเล และให๎ความหมายรวมถึงพันธุ์ไม๎น้ าด๎วย 
 2.2.20 อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ (organic aquatic animal feed) หมายถึง อาหารสัตว์น้ าที่ผลิตตาม
หลักการเกษตรอินทรีย์ ได๎แกํ 
 (1)  อาหารธรรมชาติ (natural aquatic animal feed) หมายถึง สัตว์และพืช อยูํในแหลํงน้ า
ที่เลี้ยง สัตว์น้ าอินทรีย์ ซึ่งสัตว์น้ าสามารถกินเป็นอาหารได๎โดยตรง มีแหลํงก าเนิดจากธรรมชาติ 
 (2)  วัตถุดิบธรรมชาติ (natural raw material) หมายถึง ผลิตผลที่มาจากธรรมชาติ ที่น ามาใช๎
เลี้ยงสัตว์น้ าโดยตรงหรือน ามาใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และไมํได๎อยูํในแหลํงน้ านั้น 
 (3)  อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์น้ าอินทรีย์ (processed aquatic animal feed) หมายถึง 
วัตถุดิบธรรมชาติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 2.2.21 วัสดุปุ๋ย (fertilizer materials) หมายถึง สารที่มีสํวนประกอบของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมหรือสารอื่นๆ ที่เป็นธาตุอาหารของพืชหรือสัตว์น้ าอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางรวมกัน 
 2.2.22 ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizers) หมายถึง ปุ๋ยที่ได๎หรือท ามาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด๎วย
กรรมวิธีท าให๎ชื้น สับ หมัก บด รํอน สกัดหรือด๎วยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรีย์ถูกยํอยสลายสมบูรณ์ด๎วย
จุลินทรีย์แตํไมํใชํปุ๋ยเคมี และ ปุ๋ยชีวภาพ 
 2.2.23 ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง ปุ๋ยที่ได๎จากการน าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่สามารถสร๎างธาตุอาหารหรือชํวย
ให๎ธาตุอาหารเป็นประโยชน์แกํพืช มาใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพและทางชีวเคมี และ
ให๎ความหมายรวมถึงหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
 2.2.24 สารปรับปรุงพืช (plant amendments) หมายถึง สารที่ใช๎ปรับปรุงการเจริญเติบโต การ
ให๎ผลผลิตการควบคุมคุณภาพ และลักษณะอ่ืนๆ ของพืช 
 2.2.25 สารปรับปรุงบ ารุงดิน (soil amendments) หมายถึง วัสดุที่ชํวยปรับปรุงสภาพทางเคมี 
ชีวภาพ และกายภาพของดิน ให๎เหมาะสมกับการเจริญเติบโต และให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 2.2.26 สารปรับปรุงบ ารุงบํอเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (aquaculture conditioning materials) หมายถึง 
วัสดุที่ชํวยปรับปรุงสภาพทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ของบํอเลี้ยงสัตว์น้ าให๎เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
ของสัตว์น้ า และให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 2.2.27 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) หมายถึง วัสดุที่ปกติมิได๎ใช๎เป็นอาหาร หรือเป็น
สํวนประกอบอาหาร ไมํวําจะมีคุณคําทางโภชนาการหรือไมํก็ตาม แตํใช๎เจือปนในอาหารเพ่ือประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีในการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา หรือการขนสํง ซึ่งมีผลตํอคุณภาพหรือมาตรฐานหรือลักษณะ
ของอาหาร และหมายความรวมถึง วัตถุที่มิได๎ใช๎เจือปนอาหารแตํใช๎รวมอยูํกับอาหารเพ่ือประ โยชน์ดังกลําว
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ข๎างต๎นด๎วย ค านี้จะไมํรวมถึงสารปนเปื้อน หรือสารที่เติมในอาหาร เพ่ือรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพทาง
โภชนาการ 
 2.2.28 ยาสัตว์ (veterinary drug) หมายถึง สารใดๆ ที่ให๎แกํสัตว์ที่ใช๎เป็นอาหารมนุษย์ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการรักษา ปูองกันหรือวินิจฉัยโรค หรือเ พ่ือวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงทางสรีระหรือ
พฤติกรรมของสัตว์นั้น 
 2.2.29 วัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (feed additives) หมายถึง วัตถุที่เติมลงไปในอาหารสัตว์แตํปกติ
มิได๎ใช๎เป็นอาหารสัตว์ ไมํวําจะมีคุณคําทางโภชนาการหรือไมํก็ตาม ซึ่งมีผลตํอลักษณะของอาหารสัตว์ หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 2.2.30 สํวนประกอบ (ingredient) หมายถึง วัตถุดิบ และสารใดๆ ก็ตาม รวมถึงวัตถุเจือปนอาหาร
หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ ที่ใช๎ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และยังปรากฏอยูํในผลิตภัณฑ์สุดท๎าย ซึ่งเป็นไป
ได๎ที่จะพบในลักษณะที่เปลี่ยนรูปไปแล๎ว 
 2.2.31 สารชํวยกรรมวิธีการผลิต (processing aids) หมายถึง สาร หรือวัสดุ ที่ไมํรวมอุปกรณ์ หรือ
ภาชนะและไมํได๎เป็นสํวนประกอบของอาหารหรืออาหารสัตว์ แตํใช๎ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ อาหาร สัตว์ 
หรือสํวนประกอบอาหาร อาหารสัตว์ และอาจมีผลให๎สารตกค๎างของสารนี้หรืออนุพันธุ์ที่ได๎จากสารนี้อยูํใน
ผลิตภัณฑ์สุดท๎าย โดยไมํได๎ตั้งใจและไมํสามารถหลีกเลี่ยงได๎ 
 2.2.32 การรับรอง (certification) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยหนํวยรับรอง ในการออก
ใบรับรองวําผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หรือระบบการควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามข๎อก าหนดของ
มาตรฐาน 
 2.2.33 หนํวยรับรอง (certification body) หมายถึง หนํวยที่รับผิดชอบในการตรวจ (inspection) 
และการรับรอง (certification) วําผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

   2.2.34 การตรวจ (inspection) หมายถึง การตรวจสอบ (examine) ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์หรือ
ระบบส าหรับควบคุมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และการจัดจ าหนํายรวมทั้งการ
ทดสอบในกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สุดท๎าย เพ่ือทดสอบวําเป็นไปตามข๎อก าหนดส าหรับการตรวจ
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรวมถึงการตรวจสอบระบบการผลิตและกระบวนการแปรรูปด๎วย 
2.3 ค าจ ากัดความ “เกษตรอินทรีย์” 
 เกษตรอินทรีย์ถือได๎วําเป็นรูปแบบหนึ่งของการเกษตรแบบยั่งยืน และมีการผสมผสานเทคนิค
การเกษตรจากหลากหลายระบบ แตํสิ่งที่ท าให๎เกษตรอินทรีย์แตกตํางไปจากระบบการเกษตรอ่ืน ๆ คือ การมี
มาตรฐานควบคุม และการตรวจสอบรับรอง โดยเกือบทั้งหมดของปัจจัยที่เป็นสารสัง เคราะห์ถูกห๎ามใช๎ 
ในขณะที่ต๎องมีการปรับปรุงบ ารุงดินด๎วยการปลูกพืชหมุนเวียน (FAO, 1999). 
 ในชํวง 2 ทศวรรษที่ผํานมา มีการให๎ค าจ ากัดความของเกษตรอินทรีย์ที่หลากหลายจากองค์การ
ทั้งในและตํางประเทศ แตํมีทิศทางเดียวกัน โดยสรุปได๎วํา เกษตรอินทรีย์ เป็นการเกษตรที่ใช๎ หลักการพ่ึงพิง
ความสมดุลตามธรรมชาติอยํางเป็นองค์รวม เพ่ือสร๎างสรรค์ให๎เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน ผสมผสาน



 

13 

 

ระบบการเกษตรทุกระบบที่สํงเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม สังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือผลิตอาหารและ
ปัจจัยพื้นฐานการด ารงชีพที่มีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค ทั้งนี้โดยใช๎หลักการสร๎างความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศเกษตรให๎เกิดการผสมผสานเกื้อกูลกันและกันอยํางเป็นองค์รวม มีการหมุนเวียนใช๎ทรัพยากรใน
ไรํนาให๎เกิดประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงการใช๎ปัจจัยการผลิตจากภายนอกระบบนิเวศเกษตร และใช๎ปัจจัยการ
ผลิตที่เป็นชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ที่ได๎จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปฏิเสธการใช๎
ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งพันธุ์ที่ผํานการปรับเปลี่ยนทางพันธุวิศวกรรม (จังหวัดสุรินทร์, 2551). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 ปัจจัยการผลิตที่เป็นชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ต่างๆ 

 ในสํวนของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International federation of organic 
agriculture movements : IFOAM) ได๎ให๎ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว๎วํา “ระบบการเกษตรที่ผลิตด๎วย
ความยั่งยืน ทางด๎านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบนิเวศ และประชากร ซึ่งเน๎นการพ่ึงพิงกระบวนการทาง
ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีววิทยา และวงจรชีวภาพ มีการประยุกต์ให๎สอดคล๎องตามเงื่อนไขของสภาพ
ท๎องถิ่นมากกวําการใช๎ปัจจัยการผลิตซึ่งมีผลกระทบในภายหลังเกษตรอินทรีย์ รวมวัฒนธรรม นวัตกรรม และ
วิทยาศาสตร์เข๎าไว๎ด๎วยกันเพ่ือให๎เกิดประโยชน์ตํอสิ่งแวดล๎อมโดยรวม และการสํงเสริมความสัมพันธ์ที่เป็น
ธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง” 
 “Organic agriculture is a production system that sustains the health of soils, 
ecosystems and people.  It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted 
to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects.  Organic agriculture 
combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote 
fair relationships and a good quality of life for all involved (IFOAM, 2008). 

     ในประเทศไทย ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได๎ให๎ค าจ ากัดความของเกษตรอินทรีย์ไว๎วํา “เกษตรอินทรีย์” (Organic agriculture) หมายถึง ระบบ
จัดการการผลิตด๎านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนตํอระบบนิเวศรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ 
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วงจรชีวภาพ โดยเน๎นการใช๎วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช๎วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไมํใช๎พืช สัตว์ หรือ
จุลินทรีย์ที่ได๎มาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic modification) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์โดย
เน๎นการแปรรูปด๎วยความระมัดระวัง เพ่ือรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน (มกอช, 2557). ดังนั้นอาจสรุปได๎วํา เกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องของกระบวนการผลิต 
(Production) และการแปรรูป (Processing) ผลผลิตทางการเกษตรที่ค านึงถึงความยั่งยืน (Sustainability) 
ของสิ่งแวดล๎อม 

2.4 หลักการของเกษตรอินทรีย์ 
 สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ก าหนดหลักการ ที่ส าคัญของการผลิตเกษตรอินทรีย์      
4 ด๎าน คือ ด๎านสุขภาพ (Health) ด๎านนิเวศวิทยา (Ecology) ด๎านความเป็นธรรม (Fairness) และ ด๎านการ
ดูแลเอาใจใสํ (Care) (มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2555). รายละเอียด ของหลักการ 4 ด๎าน ดังนี้  
 2.4.1 ด๎านสุขภาพ (Health) เกษตรอินทรีย์ควรจะต๎อง สํงเสริมและสร๎างความยั่งยืนให๎กับสุขภาพ
อยํางเป็นองค์รวมของดิน พืช สัตว์มนุษย์และโลก  
  1) สุขภาวะของสิ่งมีชีวิตแตํละปัจเจกและของชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกันกับสุขภาวะของ ระบบ
นิเวศ การที่ผืนดินมี ความอุดมสมบูรณ์จะท าให๎พืชพรรณตํางๆ แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี สํงผลตํอสัตว์เลี้ยงและ
มนุษย์ที่อาศัยพืชพรรณเหลํานั้นเป็นอาหาร  
  2) สุขภาวะเป็นองค์รวมและเป็นปัจจัยที่ส าคัญของ สิ่งมีชีวิต การมีสุขภาวะที่ดีไมํใชํการ
ปราศจากโรคภัยไข๎เจ็บ แตํรวมถึง ภาวะแหํงความเป็นอยูํที่ดีของกายภาพ จิตใจ สังคม และสภาพแวดล๎อม 
โดยรวม ความแข็งแรง ภูมิต๎านทาน และความสามารถในการฟ้ืนตัวเอง จากความเสื่อมถอยเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของสุขภาวะที่ดี 
   3) บทบาทของเกษตรอินทรีย์ ไมํวําจะเป็นการผลิต ในไรํนา การแปรรูป การกระจาย
ผลผลิต หรือการบริโภค ตํางก็มี เปูาหมายเพื่อเสริมสร๎างสุขภาวะที่ดีของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทั้งปวง ตั้งแตํ
สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กสุดในดินจนถึงตัวมนุษย์เราเอง เกษตรอินทรีย์ จึงมุงํที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง และมี
คุณคาํทางโภชนาการ เพ่ือสนับสนุนให๎มนุษย์ได๎มีสุขภาวะที่ดีข้ึน ด๎วยเหตุนี้ เกษตรอินทรีย์ จึงเลือกที่จะปฏิเสธ
การใช๎ปุ๋ยเคมีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เวชภัณฑ์สัตว์ และสารปรุงแตํงอาหาร ที่อาจมีอันตรายตํอสุขภาพ
 2.4.2 ด๎านนิเวศวิทยา (Ecology) เกษตรอินทรีย์ควรจะต๎องตั้งอยูํบนรากฐานของ ระบบนิเวศวิทยา
และวัฏจักรแหํงธรรมชาติการผลิตการเกษตรจะต๎องสอดคล๎องกับวิถีแหํงธรรมชาติ และชํวยท าให๎ระบบและวัฏ
จักรธรรมชาติเพ่ิมพูนและยั่งยืนมากขึ้น 
   1) หลักการเกษตรอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศที่มีชีวิต ดังนั้น  การผลิต
การเกษตรจึงต๎องพ่ึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติ  โดยการเรียนรู๎และสร๎าง
ระบบนิเวศให๎เหมาะสมกับการผลิตแตํละชนิด ยกตัวอยํางเชํน การปลูกพืช เกษตรกรจะต๎องปรับปรุงดินให๎มี
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ชีวิต หรือในการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรจะต๎องใสํใจ กับระบบนิเวศโดยรวมของฟาร์ม หรือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เกษตรกรต๎องใสํใจกับระบบนิเวศ ของบํอเลี้ยง  
  2) การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ หรือแม๎แตํการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปุา จะต๎อง สอดคล๎องกับวัฏ
จักรและสมดุลทางธรรมชาติแม๎วําวัฏจักรธรรมชาติจะเป็นสากล แตํอาจจะมี ลักษณะเฉพาะท๎องถิ่นนิเวศได๎
ดังนั้น การจัดการเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต๎องสอดคล๎องกับ  เงื่อนไขท๎องถิ่น ภูมินิเวศ วัฒนธรรม และ
เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม เกษตรกรควรใช๎ปัจจัย การผลิตและพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ เน๎นการใช๎ซ้ า 
การหมุนเวียน เพ่ือที่จะอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล๎อมให๎มีความยั่งยืน 
   3) ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ควรสร๎างสมดุลของนิเวศการเกษตร โดยการออกแบบ ระบบการท า
ฟาร์มที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูระบบนิเวศท๎องถิ่น และการสร๎างความหลากหลาย ทั้งทางพันธุกรรมและกิจกรรม
ทางการเกษตร ผู๎คนตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการผลิต การแปรรูป การค๎า และการบริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ควรชํวยกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ทั้งในแงํของ ภูมินิเวศ สภาพบรรยากาศ นิเวศท๎องถิ่น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อากาศ และน้ า  
 2.4.3 ด๎านความเป็นธรรม (Fairness) เกษตรอินทรีย์ควรจะตั้งอยูํบนความสัมพันธ์ ที่มีความเป็น
ธรรมระหวํางสิ่งแวดล๎อมโดยรวมและสิ่งมีชีวิต ความเป็นธรรมนี้ รวมถึง  ความเทําเทียม การเคารพ ความ
ยุติธรรม และการมีสํวนในการปกปักพิทักษ์โลกที่เราอาศัยอยูํ ทั้งในระหวํางมนุษย์ด๎วยกันเอง และระหวําง
มนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ  
  1) ในหลักการด๎านนี้ความสัมพันธ์ของผู๎คนที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการผลิต และการจัดการ
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กันอยํางเป็นธรรม ทั้งเกษตรกร คนงาน ผู๎แปรรูป ผู๎จัด
จ าหนําย ผู๎ค๎า และผู๎บริโภค ทุกคนควรได๎รับโอกาส ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสํวนชํวยในการรักษา
อธิปไตยทางอาหาร และชํวยแก๎ไขปัญหา ความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเปูาหมายในการผลิตอาหารและ
ผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ที่เพียงพอ และมีคุณภาพที่ดี 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 
  2) ในหลักการข๎อนี้รวมถึงการปฏิบัติตํอสัตว์เลี้ยงอยํางเหมาะสมโดยเฉพาะอยํางยิ่ง  การจัด
สภาพการเลี้ยงให๎สอดคล๎องกับลักษณะและความต๎องการทางธรรมชาติของสัตว์รวมทั้ง  ดูแลเอาใจใสํความ
เป็นอยูํของสัตว์อยํางเหมาะสม  
  3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่น ามาใช๎ในการผลิตและการบริโภค  ควรจะต๎อง
ด าเนินการอยาํงเป็นธรรม ทั้งทางสังคมและทางนิเวศวิทยา รวมทั้ง ต๎องมี การอนุรักษ์ปกปูองให๎กับคนรุํนหลัง 
ความเป็นธรรมนี้จะรวมถึงระบบการผลิต การจ าหนําย และ การค๎าผลผลิตเกษตรอินทรีย์จะต๎องโปรํงใส มี
ความเป็นธรรม และมีการน าต๎นทุนทางสังคมและ สิ่งแวดล๎อมมาพิจารณาเป็นต๎นทุนการผลิตด๎วย  
 2.4.4 ด๎านการดูแลเอาใจใสํ (Care) การบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ควรจะต๎อง ด าเนินการอยําง
ระมัดระวังและรับผิดชอบ เพ่ือปกปูองสุขภาพและความเป็นอยูํของผู๎คน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
พิทักษ์ปกปูองสภาพแวดล๎อมโดยรวมด๎วย  
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  1) เกษตรอินทรีย์เป็นระบบที่มีพลวัตและมีชีวิตในตัวเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นได๎ทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอก ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับเกษตรอินทรีย์ควรด าเนิน กิจการตํางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และเพ่ิมผลผลิตในการผลิต แตํในขณะเดียวกันจะต๎อง ระมัดระวังอยําให๎เกิดความเสี่ยงตํอสุขภาพและ
สิ่งแวดล๎อม ดังนั้น เทคโนโลยีการผลิตใหมํๆ จะต๎องมีการประเมินผลกระทบอยํางจริงจัง และแม๎แตํเทคโนโลยี
ที่มีการใช๎อยูํแล๎ว ก็ควร มีการทบทวนและประเมินผลอยูํเนืองๆ เนื่องจากมนุษย์เรายังไมํได๎มีความรู๎ความ
เข๎าใจ อยํางดีพอเกี่ยวกับระบบนิเวศการเกษตรที่มีความสลับซับซ๎อน ดังนั้น จึงต๎องมีการด าเนินการตํางๆ ด๎วย
ความระมัดระวังเอาใจใสํ  
  2) ในหลักการนี้การด าเนินการอยํางระมัดระวังและ รับผิดชอบเป็นหัวใจส าคัญของการ
บริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือก เทคโนโลยีที่จะน ามาใช๎ในเกษตรอินทรีย์ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์
เป็น สิ่งจ าเป็นเพ่ือสร๎างหลักประกันความมั่นใจวําเกษตรอินทรีย์นั้นปลอดภัย  และเหมาะกับสิ่งแวดล๎อม
อยํางไรก็ตามความรู๎ทางวิทยาศาสตร์แตํเพียง อยํางเดียวไมํเพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบัติและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ที่สะสมถํายทอดกันมาก็อาจมีบทบาทในการแก๎ปัญหาตํางๆ ได๎เชํนกัน  เกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการควรมีการประเมินความเสี่ยง และเตรียมการ ปูองกันจากการน าเทคโนโลยีตํางๆ มาใช๎และควร
ปฏิเสธเทคโนโลยี ที่มีความแปรปรวนมาก เชํน เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม การตัดสินใจเลือก เทคโนโลยีตํางๆ 
จะต๎องพิจารณาถึงความจ าเป็นและระบบคุณคําของ ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะผู๎ที่อาจได๎รับผลกระทบ และ
จะต๎องมีการปรึกษา หารืออยํางโปรํงใสและมีสํวนรํวม 

2.5 แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์  
มูลนิธิสายใยแผํนดิน, (2555). ได๎ประมวลแนวคิดพ้ืนฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การท าเกษตรอินทรีย์ 

เน๎นการผลิตที่สอดคล๎องกับวิถีธรรมชาติการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยการประยุกต์ ปรับใช๎กลไก
นิเวศธรรมชาติส าหรับการท าเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ การหมุนเวียนธาตุอาหาร การสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ความสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร  

2.5.1 การหมุนเวียนธาตุอาหาร อาศัยหลักการทางธรรมชาติด๎วยการใช๎ธาตุอาหารพืช ที่อยูํในรูปของ
อินทรียวัตถุท่ีสามารถยํอยสลายได๎โดยจุลินทรีย์ซึ่งจะท าให๎วงจรธาตุอาหารหมุนเวียน ได๎อยํางตํอเนื่องตัวอยําง
ของการหมุนเวียนธาตุอาหารในแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญคือ การใช๎ปุ๋ยหมัก การคลุมดินด๎วยอินทรียวัตถุ 
การปลูกพืชเป็นปุ๋ยพืชสด และการปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต๎น 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 การหมุนเวียนธาตุอาหารในดินโดยวิธีการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ 
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2.5.2 ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์
นั้น เกษตรกรต๎องหาอินทรียวัตถุตํางๆ มาคลุมหน๎าดินอยูํเสมอ ไมํวําจะเป็น ฟาง ใบไม๎ซึ่งอินทรียวัตถุเหลํานี้
จะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ในดิน ท าให๎ดินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง และการไมํใช๎
สารเคมีตํางๆ เชํน สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ยังเป็นการชํวยท าให๎ดินสามารถฟ้ืนความสมบูรณ์ได๎อยํางรวดเร็ว ท า
ให๎พืชที่ปลูกมีความแข็งแรง ต๎านทานตํอโรคและแมลง รวมทั้งให๎ผลผลิตตํอพ้ืนที่สูง  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การคลุมหน้าดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 

2.5.3 ความหลากหลายที่สัมพันธ์กันอยํางสมดุลในระบบนิเวศ การท าเกษตรอินทรีย์ จะต๎องหาสมดุล
ของการเพาะปลูกพืชที่หลากหลาย ไมํวําจะเป็นการปลูกพืชรวมหลายชนิด ในเวลาเดียวกัน หรือเหลื่อมเวลา
กัน ตลอดจนการปลูกพืชหมุนเวียนตํางชนิดกัน รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้การท าเกษตรที่หลากหลาย (เกษตร
ผสมผสาน) นับเป็นการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากร อยํางมีประสิทธิภาพมากกวํา และยังเป็นการลดความเสี่ยง
ภัยจากปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด อีกด๎วย นอกจากนี้การไมใํช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะมีสํวนชํวยให๎
ศัตรูธรรมชาติสามารถ แสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช เป็นการสร๎างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง   

 

                     

ภาพที่ 9 การปลูกพืชอินทรีย์แบบผสมผสาน 

2.5.4 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร ด๎วยการปฏิเสธการใช๎สารเคมีสังเคราะห์ ทุกชนิด เพราะ
ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ท าลายสมดุลของนิเวศการเกษตร และ สํงผลกระทบด๎านลบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และมีผลตํอสิ่งมีชีวิตตํางๆ ทั้งท่ีอยูํบนผิวดินและใต๎ดิน เชํน สัตว์ แมลง และจุลินทรีย์ ในกลไก
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ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตํางๆ เหลํานี้มีบทบาทส าคัญ ในการสร๎างสมดุลของนิเวศการเกษตร นอกจากการอนุรักษ์ยัง
เน๎นการฟื้นฟูสมดุลและ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด๎วย  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา 

2.5.5 การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร เกษตรอินทรีย์ตั้งอยูํบนปรัชญา แนวคิด การเกษตรที่
ยั่งยืนต๎องเป็นการเกษตรที่เป็นไปตามวิถีธรรมชาติกลไกในธรรมชาติที่ส าคัญ ตํอการท าเกษตรอินทรีย์ได๎แกํ 
วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจรการหมุนเวียนของน้ า รวมทั้ง การพ่ึงพากันของสิ่งมีชีวิตอยํางสมดุลใน
ระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพ่ึงพา และ หํวงโซํอาหาร ระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติของแตํ
ละพ้ืนที่มีความแตกตํางกัน เกษตรกร ที่ท าเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต๎องเรียนรู๎ถึงสภาพเงื่อนไขของท๎องถิ่นที่
ตนเองท าการเกษตรอยูํ การหมั่นสังเกต เรียนรู๎วิเคราะห์ - สังเคราะห์และท าการทดลอง เป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ ที่ต๎องด าเนินการไปอยํางตํอเนื่อง เพ่ือได๎ใช๎ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพนิเวศท๎องถิ่น อยําง
เต็มที่  

2.5.6 การพ่ึงพาตนเองด๎านปัจจัยการผลิต มุํงให๎เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการ ผลิตตํางๆ เชํน ปุ๋ย
อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ฯลฯ ด๎วยตนเอง และปัจจัยการผลิตที่มีอยูํแล๎วในท๎องถิ่น เพ่ือสอดคล๎องกับนิเวศของท๎องถิ่น 
ชํวยสร๎างความมีเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการผลิต ในระยะยาว และเกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และการขับเคลือ่นนโยบาย 

เกษตรอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ, 2560). 

      คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมวันที่ 11 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู๎น าในระดับภูมิภาค ด๎านการผลิต การบริโภค การค๎า สินค๎า และ
การบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

เปูาหมาย 
๑) มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไมํน๎อยกวํา 600,000 ไรํ ภายในปี 2564 
๒) เพ่ิมจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์ไมํน๎อยกวํา 30,000 ราย ภายในปี 2564 
๓) เพ่ิมสัดสํวนตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในประเทศตํอตลาดสํงออก โดยให๎มีสัดสํวนตลาดใน

ประเทศร๎อยละ 40 ตํอตลาดสํงออกร๎อยละ 60 
๔) ยกระดับกลุํมเกษตรกรอินทรีย์วิถีพื้นบ๎านเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมการวิจัย การสร๎างและเผยแพรํองค์ความรู๎ และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 1.1 สํงเสริมการวิจัย การสร๎างและเผยแพรํองค์ความรู๎เกี่ยวกับเกษตร 

อินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แกํเกษตรกร สถาบัน 

เกษตรกร บุคลากรที่เก่ียวข๎องและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร๎างฐานข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค๎าและบริการเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 2.2  การพัฒนาบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐานและก าหนดมาตรการที่เอ้ือ 

ตํอการผลิตเกษตรอินทรีย์อยํางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค๎าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

                     กลยุทธ์ที่ 3.1      ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 
                          กลยุทธ์ที่ 3.2         สํงเสริมและพัฒนาการ ตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี่ยวข๎อง 

กับเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สูํผู๎บริโภค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 4.1  ใช๎รูปแบบยโสธรโมเดล โดยภาคเอกชนเป็นหลักในการขับเคลื่อนการ 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  สนับสนุนแหลํงเงินทุนเพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ที่ 4.3  สร๎างกลไกและเครือขํายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 

อินทรีย์ไปสูํการปฏิบัติ 

3.2 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  
      ระดับประเทศ - ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ โดยมี พลอากาศเอก

ประจิน จั่นตอง เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แหํงชาติ มีองค์ประกอบ ประกอบด๎วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ผู๎แทนกระทรวง
ตํางๆที่เก่ียวข๎อง ผู๎แทนเกษตรกร ผู๎แทนภาคเอกชน ผู๎แทนภาคประชาสังคม ผู๎แทนภาคการศึกษา และหัวหน๎า
สํวนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข๎อง เป็นคณะอนุกรรมการ มีเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
และรองเลขาธิการ มกอช เป็นอนุกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติในคราวประชุมวันที่  29 พฤษภาคม 2560 ได๎มีมติ
มอบหมายหนํวยงานรับผิดชอบรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย  
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โดย กรมการค๎าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โดย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
      ระดับภาค – คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ มีค าสั่งแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค จ านวน 6 คณะ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายให๎เน๎นการ
ด าเนินงานในระดับภูมิภาค ได๎แกํ  

1) ภาคเหนือ ( 17 จังหวัด) มีอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธาน  
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน  
3) ภาคกลาง ( 22 จังหวัด) มีอธิบดีกรมการข๎าวเป็นประธาน  
4) ภาคตะวันออก ( 4 จังหวัด) มีเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธาน  
5) ภาคใต๎ ( 9 จังหวัด) มีอธิบดีกรมสํงเสริมสหกรณ์เป็นประธาน  
6) ภาคใตช๎ายแดน ( 5 จังหวัด) มีเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ

เป็นประธาน 
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ส าหรับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีองค์ประกอบคณะท างานรวม 32 ทําน โดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน และผู๎อ านวยการ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 ระดับจังหวัด - คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ เห็นชอบให๎มีการแตํงคณะท างานฯ 
ในระดับจังหวัด ภายใต๎กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดที่มีอยูํแล๎ว เพ่ือท า
หน๎าที่ในการก าหนดแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่  

ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – ประกอบด๎วยคณะท างาน 2 ชุด ได๎แกํ  
1) คณะท างานขับเคลื่อนงานตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ นายธนิตย์ เอนกวิทย์ เป็นประธานคณะท างาน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นรองประธาน
คณะท างาน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นคณะท างานและเลขานุการ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
สินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ ผู๎แทนกรมวิชาการเกษตร และผู๎แทนส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและ
อาหารแหํงชาติ เป็นคณะท างานและผู๎ชํวยเลขานุการ 

2) คณะท างานเฉพาะกิจด๎านเกษตรอินทรีย์ มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
คณะท างาน ผู๎อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

ระดับกรมวิชาการเกษตร - ได๎ตั้งคณะท างานกรมวิชาการเกษตรขับเคลื่อนนโยบายเกษตร
อินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอธิบดีเป็นที่ปรึกษา รองอธิบดีที่ได๎รับมอบหมาย เป็นประธาน
คณะท างาน ผู๎อ านวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
ผู๎แทนกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืชและผู๎แทนกองแผนงานและวิชาการเป็นคณะท างานและ
ผู๎ชํวยเลขานุการ 

3.3 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  1) การจัดล าดับกลุ่มขั้นพื้นที่เกษตรกร 3 กลุ่มขั้น (6 ขั้นตอน) ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 : กลุ่มพื้นที่เริ่มใหม่ 
  ขั้นตอนที่ 1 

 เกษตรกรสมัครเข๎ารํวมโครงการ ทราบชื่อ ที่อยูํ ที่ตั้งแปลง ขนาดพ้ืนที่ และสินค๎าเกษตรที่จะผลิต 
 เกษตรกรได๎รับการฝึกอบรมเบื้องต๎น 
ขั้นตอนที่ 2 
 เกษตรกรได๎รับค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติตามมาตรฐานและเริ่มปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 เกษตรกรได๎รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ ปุ๋ยหมัก วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน) หรือ

ความรู๎ในการท าปัจจัยการผลิต และเริ่มใช๎ปัจจัยการผลิตตรงตามที่มาตรฐานก าหนด 

กลุ่มที่ 2 : กลุ่มพื้นที่พร้อมจะยกระดับ 
  ขั้นตอนที่ 3 

 3 ก   
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- เกษตรกร ปฏิบัติตามมาตรฐานตํอเนื่องจากขั้นตอนที่ 2 ภายใต๎การให๎ค าปรึกษาแนะน าของ
เจ๎าหน๎าที่หรือจาก ศพก. หรือเกษตรกรที่มีความพร๎อมจะขอการรับรอง สามารถปฏิบัติได๎ตามมาตรฐาน และได๎
สมัครขอรับการตรวจรับรองจากหนํวยรับรอง  

- กลุํมเกษตรกร ปฏิบัติตามมาตรฐานอยํางตํอเนื่อง ได๎รับการฝึกอบรมการควบคุมภายในกลุํม 
(Internal Control System : ICS) และเริ่มจัดตั้งกลุํม  โดยเจ๎าหน๎าที่พิจารณาแล๎ววํามีความพร๎อมจะขอการรับรอง
ตามมาตรฐานได๎ หรือเกษตรกรที่มีความพร๎อมจะขอการรับรอง สามารถปฏิบัติได๎ตามมาตรฐาน และได๎สมัครขอรับ
การตรวจรับรองจากหนํวยรับรอง  

 3 ข  เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานอยํางตํอเนื่อง และ/หรือได๎รับการฝึกอบรมการรับรองแบบมี
สํวนรํวม (Participatory Guarantee System : PGS) โดยเริ่มด าเนินการจัดตั้งกลุํมและด าเนินการระบบ PGS 

ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติตามมาตรฐานอยํางตํอเนื่อง  
 4 ก  เกษตรกรอยูํระหวํางการตรวจรับรองจากหนํวยรับรอง (ภาครัฐหรือเอกชน) โดยหนํวย

รับรองเริ่มเข๎าตรวจครั้งแรกแล๎ว (ท้ังรับรองเดี่ยวหรือรับรองกลุํม) 
 4 ข  เกษตรกรจัดตั้งกลุํมและจัดท าระบบ PGS แล๎ว และเริ่มการตรวจประเมินสมาชิก

โดยระบบ PGS 

กลุ่มที่ 3: กลุ่มพื้นที่ได้รับการรับรอง 
 ขั้นตอนที่ 5 

 5 ก  เกษตรกร/กลุํมเกษตรกรผํานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน และหนํวยรับรองให๎
การรับรองเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน 

 5 ข  กลุํม PGS ท าการตรวจประเมินสมาชิกและสมาชิกได๎รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ระยะ
ปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 6 
 เกษตรกรปฏิบัติตามมาตรฐานตํอเนื่องจนครบระยะปรับเปลี่ยน และได๎การรับรองเกษตร

อินทรีย์ สินค๎าสามารถติดเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน หรือติดเครื่องหมาย PGS ของกลุํมได๎ 
สินค๎าสามารถเชื่อมโยงกับตลาด จ าหนํายเป็นสินค๎าเกษตรอินทรีย์ได๎ 

หมายเหตุ   กรณีพ้ืนที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว และเพ่ิมการผลิตสินค้าอินทรีย์อ่ืน (พืช/ปศุสัตว์/สัตว์น้ า) 
จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 เป็นต้นไป 
  2) ขับเคลื่อนโดยคัดเลือกพื้นที่บูรณาการร่วมกัน 

จากผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2560 สามารถคัดเลือกพ้ืนที่บูรณาการใน
การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 ได๎ 3 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดพัทลุง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
มหาสารคาม เริ่มจากการประชุมระดมข๎อคิดเห็นเพ่ือทราบความต๎องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ สํงเสริมการ
ผลิตโดยใช๎ตลาดเป็นตัวน า ได๎แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด น าไปสูํแผนบูรณาการและ
จัดสรรงบประมาณจากทุกหนํวยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให๎ได๎รับรอง
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน สนับสนุนปัจจัยการผลิต สินเชื่อ รวมถึงให๎ความรู๎ ถํายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา
ตํอยอดผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงตลาดอยํางเป็นรูปธรรม และขยายพื้นที่บูรณาการตํอยอดเพ่ิมข้ึนในปีตํอไป  
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ภาพที่ 11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560 -2564 
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บทท่ี 4   

มาตรฐานสินค้าเกษตรอนิทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
4.1 มาตรฐานสนิค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552  (ส านกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2552). กรมวิชาการเกษตรด าเนินตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ตามมาตรฐานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก าหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : เกษตรอินทรีย เลม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จ าหนายผลิตผลและผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย (มกษ. 9000 เลํม 1 – 2552) โดยแบํงการตรวจรับรองออกเป็น 
6 ประเภท ดังนี้ 

1) การขอรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์  
2) การรับรองการคัดบรรจุพืชอินทรีย์ 
3) การรับรองการแปรรูปผลิตภณัฑ์พืชอินทรีย์ 
4) การรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
5) การรับรองการจัดจ าหนํายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
6) การรับรองการน าเข๎าผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 

4.2 ข้อก าหนดการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (มกษ. 9000 เล่ม 1 – 2552) 
1) พื้นที่  
     1.1) ขอก าหนดวิธีผลิตพืชอินทรียใหน ามาใชปฏิบัติตลอดระยะการปรับเปลี่ยนเปนเวลา 

อยางนอย 12 เดือน กอนปลูกส าหรับพืชลมลุก และ 18 เดือนกอนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรียครั้งแรก ส าหรับ
พืชยืนตน โดยระยะการปรับเปลี่ยน นับตั้งแตผูผลิตไดน ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแลว และสมัครขอรับการ
รับรองตอหนวยรับรอง และอาจเพิ่มระยะปรับเปลี่ยนขึ้นได๎ หากมีการใช๎สารเคมีในปริมาณมาก 

1.2) พ้ืนที่ไมํมีการใช๎สารเคมีนานเกิน 12 เดือน ส าหรับพืชล๎มลุก และ 18 เดือน ส าหรับพืช
ยืนต๎น สามารถพิจารณาลดระยะปรับเปลี่ยนลงได๎ แตํต๎องไมํน๎อยกวํา 6 เดือน 

1.3) การปลูกพืชคูํขนาน (ปลูกทั้งระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรเคมี) หรือทยอยเปลี่ยน
พ้ืนที่ได๎ แตํต๎องเป็นพืชตํางชนิด ตํางพันธุ์ และต๎องแยกพ้ืนที่ และกระบวนการจัดการพืชอินทรีย์และไมํใชํ        
อินทรีย์ได๎อยํางชัดเจน 

1.4) ต๎องไมํเปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช๎สารเคมี 
1.5) แหลํงน้ า ไมํเสี่ยงตํอการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก น้ าชลประทานต๎องมีบํอพัก และมี

ผลวิเคราะห์น้ า 
    2) การวางแผนการจัดการ  
  มีมาตรการและการปูองกันการปนเปื้อนจากภายนอก โดยต๎องเป็นแนวกันชนที่มี
ประสิทธิภาพ วางแผนระบบการผลิตพืช เลือกฤดูปลูกและพันธุ์ที่เหมาะสม มีการปูองกันและหลีกเลี่ยงการ
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ปฏิบัติที่ท าให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม ไมํใช๎สารเคมีสังเคราะห์ มีการดูแลสุขลักษณะในแปลงปลูก และมีการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
    3) เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
     ต๎องมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หรือการผลิตพืชทั่วไป แตํต๎องไมํคลุกสารเคมี หาก
คลุกสารเคมี ต๎องก าจัดออกอยํางเหมาะสมกํอนปลูก 

4) การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
     4.1) รักษาหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพ 
           - ปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชปุ๋ยสด พืชรากลึก 
           - ใช๎วัสดุจากพืช สัตว์ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ตามที่มาตรฐานก าหนด 
           - อาจเรํงปฏิกิริยาของปุ๋ยอินทรีย์โดยใช๎เชื้อจุลินทรีย์หรือวัสดุจากพืช 
 4.2) มีมาตรการและการปูองกันการชะล๎างพังทลายของดิน 
 4.3) ไมํเผาท าลายเศษซากพืชในแปลงปลูก 

    5) การจัดการศัตรูพืช 
  5.1) มีมาตรการและการปูองกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช 

    - เลือกใช๎พันธุ์พืชที่เหมาะสม     - ปลูกพืชหมุนเวียน 
    - ใช๎เครื่องมือกล/วิธีกล            - อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ 
    - รักษาระบบนิเวศ                 - ใช๎ศัตรูธรรมชาติ 
    - คลุมดินหรือตัดแตํง              - ปลํอยสัตว์เลี้ยง 

               - ใช๎สิ่งที่ได๎จากการเตรียมทางชีวพลวัต หินบด ปุ๋ยคอก วัสดุจากพืช 
 5.2) ใช๎สารตามที่มาตรฐานก าหนด รายละเอียดตามภาคผนวก 
  5.3) หากใช๎สารที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานก าหนด ต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง   
 6) การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
        - รักษาความเป็นผลิตผลอินทรีย์ตลอดกระบวนการผลิต 
        - ไมํผํานการฉายรังสี 
        - แยกออกจากผลิตผลที่ไมํใชํอินทรีย์ มีการจัดการที่ไมํท าให๎ปนเปื้อนสารที่ไมํอนุญาตให๎
ใช๎ และมีการชี้บํงที่ชัดเจน 
        - มีการปูองกัน ควบคุม และก าจัดศัตรูพืช 
    7) การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
  7.1) การบรรจุหีบหํอ 
                            - แยกออกจากผลิตผลที่ไมํใชํอินทรีย์ มีการจัดการที่ไมํท าให๎  ปนเปื้อนสารที่ไมํอนุญาต
ให๎ใช๎ และมีการชี้บํงที่ชัดเจน  
           - ควรเลือกใช๎วัสดุที่ยํอยสลายได๎ หรือน ากลับมาใช๎ใหมํได๎  
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  7.2) การเก็บรักษาและการขนสํง 
       - ปูองกันผลิตผลพืชอินทรีย์ไมํให๎ปะปนกับผลิตผลที่ไมํใชํพืชอินทรีย์ 
          - ผลิตผลพืชอินทรีย์ไมํสัมผัสกับวัสดุหรือสารที่ไมํอนุญาตให๎ใช๎ 
          - มีการบํงชี้ที่แยกผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลไมํใชํพืชอินทรีย์ 
 8) การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
  8.1) รายละเอียดบนฉลากเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด ชัดเจน ไมํเป็นเท็จ 
             - ชื่อผลิตผล รหัสการรับรอง ชื่อและที่ตั้งของผู๎ผลิต ประเทศผู๎ผลิต ค าแนะน าการเก็บ
รักษา ปริมาณหรือน้ าหนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต 
  8.2) ผลิตผลต๎องมาจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ 100 % 
  8.3) เครื่องหมายรับรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีหนํวยรับรองก าหนด 
  8.4) แสดงเครื่องหมายตรงตามขอบขํายที่ได๎รับการรับรอง 
 9) การบันทึกข้อมูลการผลิต 
  9.1) บันทึก หลักฐาน เอกสารแสดงการผลิตพืชอินทรีย์แยกจากผลิตพืชทั่วไป  
  9.2) จัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่ถูกต๎องและเป็นปัจจุบัน 
  9.3) จัดท าแผนการผลิตและจดบันทึกการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน 
                - แหลํงที่มา ชนิด ปริมาณและการใช๎ปัจจัยการผลิต วันปลูก การดูแลรักษา การ
ปูองกันก าจัดศัตรูพืช วันเก็บเก่ียว ชนิดและปริมาณผลิตผล การจ าหนํายผลิตผล และการขนสํง 
  10) การทวนสอบ  
       - มีบันทึก หลักฐาน เอกสารที่ตรวจสอบย๎อนกลับสูํแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ได ๎
       - มีการจัดเก็บบันทึก เอกสารการผลิตอยํางน๎อย 1 รอบการรับรอง หรือ 1 รอบการผลิต 
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ภาพที่ 12  มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1 -2552 ) 

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) 
 

หลักการของเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ต๎องเป็นไปตามหลักการ ดังนี้  
 1 พัฒนาระบบการผลิตไปสูํแนวทางเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
 2 พัฒนาระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองในเรื่องของอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ม 

 3 ฟ้ืนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ าด๎วยอินทรียวัตถุ เชํน ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และ 

ปุ๋ยพืชสดอยํางตํอเนื่องโดยใช๎ทรัพยากรในฟาร์มมาหมุนเวียนใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

 4 รักษาความสมดุลของระบบนิเวศในฟาร์ม และความยั่งยืนของระบบนิเวศโดยรวม 

 5 ปูองกันและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ท าให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 

 6 ยึดหลักการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวและการแปรรูปที่เป็นวิธีการธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และ 

สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อยที่สุด 

 7 รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของระบบการเกษตรและระบบนิเวศรอบข๎าง รวมทั้งการอนุรักษ์ 
แหลํงที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ปุา 

 8 รักษาความเป็นอินทรีย์ตลอดหํวงโซํการผลิต แปรรูป เก็บรักษา และจ าหนําย 

 9 หลีกเลี่ยงการใช๎สารเคมีสังเคราะห์ตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และเก็บรักษา 

 10 ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ หรือสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต๎องไมํมาจากการดัดแปรพันธุกรรม 

 11 ผลิตภัณฑ์หรือสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ ต๎องไมํผํานการฉายรังสี 
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ตารางท่ี 2 ข้อก าหนดการผลิตพืชอินทรีย์ 
 

ข้อก าหนด 
อ้างอิงจาก มกษ. 9000  

เล่ม 1-2552 

1. พื้นที่  
1.1 ระยะปรับเปลี่ยน นับตั้งแตํผู๎ผลิตได๎น ามาตรฐานนี้ไปปฏิบัติ และสมัครขอรับการรับรอง
ตํอหนํวยรับรอง ก าหนดดังนี้ 

 

   1.1.1 พื้นทีท่ี่เคยผลิตแบบทั่วไป ระยะปรับเปลี่ยนอยํางน๎อย 12 เดือน กํอนปลูกพืชล๎มลุก 

และ 18 เดือนกํอนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกส าหรับพืชยืนต๎น 
ข๎อ 4.1 หน๎า 5 

   1.1.2 พ้ืนที่ที่มีหลักฐานแสดงได๎วําไมํมีการใช๎สารเคมีห๎ามใช๎ นานเกินกวํา 12 เดือนส าหรับพืช
ล๎มลุก และ 18 เดือนส าหรับพืชยืนต๎น ขอลดระยะการปรับเปลี่ยนลงโดยการยอมรับจากหนํวยรับรอง แตํ
ระยะเวลานับจากการยื่นขอรับการรับรองจนหนํวยรับรองให๎การรับรองผลิตผลวําเป็นอินทรีย์ ต๎องไมํ
น๎อยกวํา 6 เดือน 

ข๎อ 4.2 หน๎า 5 

   1.1.3 พื้นที่ท่ีมีการใช๎สารเคมีในปริมาณมาก อาจพิจารณาเพ่ิมระยะการปรับเปลี่ยนที่นาน
กวําที่ก าหนดในข๎อ 4.1 หากมีข๎อมูลประวัติการใช๎พ้ืนที่แสดงวําได๎มีการใช๎สารเคมีในปริมาณมาก 

ข๎อ 4.3 หน๎า 6 

1.2 พื้นที่ท่ีเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรียไ์มํพร๎อมกันท้ังหมด สามารถทยอยเปลี่ยนพื้นที่บางสํวนได ๎แตํต๎อง

เป็นพืชตํางชนิด หรือตํางพันธุ์ท่ีแยกแยะความแตกตํางของผลติผลได๎ มีการแบํงแยกพ้ืนท่ีและ

กระบวนการจดัการให๎ชัดเจน และผลติผลเกษตรอินทรีย์จะต๎องไมปํะปนกับผลิตผลจากพ้ืนท่ีที่ไมํใชํ

เกษตรอินทรีย ์

ข๎อ 4.4 หน๎า 6 

1.3 พ้ืนที่ที่ท าเกษตรอินทรีย์แล๎วต๎องไมํเปลี่ยนกลับไปท าการเกษตรที่ใช๎สารเคมี ข๎อ 4.5 หน๎า 6 

1.4 ผู๎ผลิตต๎องมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนที่อาจมาทางดิน น้ า อากาศ เชํน สิ่งกีดขวาง ท า
คันก้ัน หรือปลูกพืชเป็นแนวกันชน เพ่ือปูองกันการปนเปื้อน จากแปลงข๎างเคียง หรือจากแหลํง
มลพิษ โดยวิธีการต๎องเหมาะกับความเสี่ยงที่จะเกิดการปนเปื้อน 

ข๎อ 4.6 หน๎า 6 

1.5 ต๎องรักษาหรือเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและกิจกรรมทางชีวภาพที่เป็น
ประโยชน์ในดิน ดังนี้ 

(1) มีการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใช๎ปุ๋ยพืชสด การใช๎พืชรากลึกในการปลูกหมุนเวียน 

(2) ใสํวัสดุอินทรีย์ที่เป็นผลพลอยได๎จากแปลงปลูกพืชหรือฟาร์มปศุสัตว์ที่ปฏิบัติตามมกษ. 
(3) เรํงปฏิกิริยาของปุ๋ยอินทรีย์อาจใช๎เชื้อจุลินทรีย์หรือวัสดุจากพืชที่เหมาะสมได๎ 
(4) ใช๎สิ่งที่ได๎จากการเตรียมทางชีวพลวัต จากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุจากพืช 

ข๎อ 4.7 หน๎า 6 

1.6 กรณีวิธีที่ระบุในข๎อ 4.7(1) และ ข๎อ 4.7(2) ให๎ธาตุอาหารแกํพืชไมํเพียงพอ หรือไมํ 
สามารถหาวัสดุอินทรีย์ที่ได๎มาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เพียงพอ อาจใช๎สารปรับปรุงบ ารุง 

หมายเหตุ หน๎า 6 



 

29 

 

ข้อก าหนด 
อ้างอิงจาก มกษ. 9000  

เล่ม 1-2552 

2. เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
2.1 เมล็ดพันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์ ต๎องมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์  
     - กรณีหาเมล็ดพันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์ที่เป็นไปตามข๎อก าหนดไมํได๎ อาจอนุโลมให๎ใช๎เมล็ด

พันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์จากแหลํงทั่วไปท่ีไมํผํานการใช๎สารเคมี  
    - กรณีหาเมล็ดพันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์ที่ไมํใช๎สารเคมีไมํได๎ ต๎องมีวิธีการก าจัดสารเคมีออก

อยํางเหมาะสมกํอนน ามาใช๎ และต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

 

ข๎อ 4.10 หน๎า 7 

2.2 พืชและสํวนของพืชที่ใช๎บริโภคซึ่งได๎จากธรรมชาติ จัดเป็นผลิตผลอินทรีย์ ตํอเมื่อ 

2.2.1 ผลิตผลมาจากบริเวณท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจนวําเป็นพื้นที่ธรรมชาติ ที่ไมํเคยใช๎
ท าการเกษตรหรือไมํเคยใช๎สารเคมีท่ีห๎ามใช๎อยํางน๎อย 3 ปี และการเก็บเก่ียวผลผลิตต๎องผํานการ
ตรวจรับรองจากหนํวยรับรอง 

ข๎อ 4.11 หน๎า 7 

ข๎อ 4.11.1 หน๎า 7 
 

2.2.2 การเก็บเกี่ยวผลิตผลจากธรรมชาติ ต๎องไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อมและ
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ รวมทั้งไมํมีผลกระทบตํอการรักษาพันธุ์พืช 

ข๎อ 4.11.2 หน๎า 7 

3. การควบคุมหรือปูองกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช 
3.1 การควบคุมหรือปูองกันก าจัดศัตรูพืช โรคพืช และวัชพืช ต๎องใช๎มาตรการใดมาตรการหนึ่ง 

หรือหลายมาตรการรวมกัน ดังนี้ 
(1) การเลือกใช๎พันธุ์พืชที่เหมาะสม 

(2) การปลูกพืชหมุนเวียน 

(3) การใช๎เครื่องมือกลในการเพาะปลูก 

(4) การอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่อยูํอาศัยให๎เหมาะสม เชํน แนวปุา
ละเมาะ แนวรั้วต๎นไม๎พํุมเตี้ย และแหลํงอาศัยของนก การมีแนวกันชน  

(5) การรักษาระบบนิเวศ เชํน ท าพ้ืนที่ปูองกันการชะล๎างของดินการปลูกพืชหมุนเวียน 

 

 

ข๎อ 4.8 หน๎า 6-7 

(6) การใช๎ศัตรูธรรมชาติรวมถึงการปลํอยสิ่งมีชีวิตที่ท าลายศัตรูพืช เชํน ตัวห้ าและตัวเบียน 

(7) การใช๎สิ่งที่ได๎จาการเตรียมทางชีวพลวัตจากหินบด ปุ๋ยคอก หรือวัสดุจากพืช 

(8) การคลุมหน๎าดินและการรักษาหญ๎าด๎วยการตัดแตํง (ไมํใชํการไถออก) 

(9) การก าจัดวัชพืชโดยใช๎สัตว์เลี้ยง ต๎องระวังการปนเปื้อนของจุลินทรีย์กํอโรคจากมูลสัตว์ 
(10) การควบคุมโดยวิธีกล เชํน การใช๎กับดักหรือใช๎ไฟลํอ และใช๎เสียงขับไลํ 

 

3.2 กรณีท่ีข๎อ 4.8 ใช๎ปูองกันพืชไมํได๎ ให๎ใช๎สารตามภาคผนวก ก ตารางที่ ก.3 (หน๎า 25) ข๎อ 4.9 หน๎า 7 
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4. กระบวนการผลิตและการแปรรูป 
4.1 ต๎องรักษาความเป็นผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตลอดทุกชํวงกระบวนการ โดย 

      - ใช๎เทคนิคที่เหมาะสมกับสํวนประกอบด๎วยความระมัดระวังในวิธีการแปรรูป  

      - จ ากัดการใช๎วัตถุเจือปนอาหารและสารชํวยกรรมวิธีผลิต  

      - ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต๎องไมํผํานการฉายรังสีเพ่ือการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ 
การถนอมอาหาร และการก าจัดจุลินทรีย์กํอโรค หรือการสุขาภิบาล 

 

ข๎อ 7.1 หน๎า 12 

4.2 วิธีการแปรรูปควรเป็นวิธทีางกล กายภาพ หรือชีวภาพ เชํน การหมัก และการรมควัน 

และลดการใช๎สํวนประกอบที่ไมํได๎มาจากการเกษตร และสารชํวยกรรมวิธีการผลิตตามท่ีระบุใน
ภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 (หน๎า 27-31) และตารางที่ ก.6 (หน๎า 31-33) 

ข๎อ 7.4.1 หน๎า 12 

4.3 กระบวนการสกัด (extraction) ให๎ใช๎ได๎เฉพาะการสกัดด๎วยน้ า เอธานอล น้ ามันจากพืชหรือ
สัตว์ น้ าส๎มสายช ูคาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนเทํานั้น 

ข๎อ 7.4.2 หน๎า 13 

4.4 ควรมีการจัดการการแปรรูป ตามหลักการ และวิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต ให๎เป็นไปตาม
ข๎อก าหนดของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารตามมาตรฐานที่เก่ียวข๎อง 

ข๎อ 7.4.3 หน๎า 13 

5. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
5.1 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่อยูํระหวํางการเก็บรักษา ขนสํง แปรรูป หรือบรรจุหีบหํอ 

ต๎อง 
- ได๎รับการชี้บํงที่ชัดเจน  

- มีการจัดการที่แยกออกจากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ไมํใชํอินทรีย์  
- การจัดการที่ไมํท าให๎เกิดการปนเปื้อนจากสารตํางๆ ที่ไมํอนุญาตให๎ใช๎ในการผลิตอินทรีย ์

 

ข๎อ 7.2 หน๎า 12 

5.2 การบริหารจัดการศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช๎มาตรการดังนี้ ข๎อ 7.3 หน๎า 12 

5.2.1 ควรใช๎วิธีการปูองกันเป็นวิธีแรกในการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ เชํน ท าลายและก าจัด
แหลํงที่อาศัย และทางเข๎าของศัตรูพืชและสัตว์ 

ข๎อ 7.3.1 หน๎า 12 

5.2.2 ถ๎าวิธีการปูองกันไมํเพียงพอ ทางเลือกแรกส าหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ ควรใช๎
วิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ 

ข๎อ 7.3.2 หน๎า 12 

5.2.3 ถ๎าวิธีทางกล กายภาพ และชีวภาพ ไมํเพียงพอส าหรับการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ อาจใช๎
สารปูองกันก าจัดตามที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที ่ก.3 (หน๎า 25-26) หรือสารอ่ืนที่เข๎าขํายตาม
หลักเกณฑ์ข๎อ 9 และจะต๎องปูองกันไมํให๎สัมผัสกบัผลติผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 

 
 

 

ข๎อ 7.3.3 หน๎า 12 
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5.2.4 ควรหลีกเลี่ยงศัตรูพืชและสัตว์ โดย 

        - ใช๎วิธีการปฏิบัติการผลิตที่ถูกต๎อง (GMP)  

        - มาตรการที่ใช๎ในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์บริเวณเก็บรักษาหรืออุปกรณ์ท่ีใช๎ใน
การขนสํงอาจรวมการใช๎สิ่งกีดขวางทางกายภาพหรือวิธีการอื่น เชํน เสียงอุลตร๎าซาวด์ (ultra-

sound) แสงอุลตร๎าไวโอเลต ใช๎กับดัก การควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมบรรยากาศ 

(คาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจน ไนโตรเจน) และดินเบา  

ข๎อ 7.3.4 หน๎า 12 

5.2.5 ไมํควรอนุญาตให๎ใช๎สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ไมํมีในรายการตามภาคผนวก 

ก หลังการเก็บเก่ียวหรือใช๎เพื่อการอารักขาพืช ซึ่งอาจท าให๎สูญเสียการเป็นเกษตรอินทรีย์ 
ข๎อ 7.3.5 หน๎า 12 

5.3 การบรรจุหีบหํอ ข๎อ 7.5 หน๎า 13 

5.3.1 ควรเลือกวัสดุที่ยํอยสลายทางชีวภาพได๎ ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม เป็นวัสดุในการท า
บรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช๎บรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํได๎ 

ข๎อ 7.5.1 หน๎า 13 

5.4 การเก็บรักษาและการขนสํง ข๎อ 7.6 หน๎า 13 

5.4.1 ควรรักษาความเป็นผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ระหวํางการเก็บรักษาและ
การขนสํง และจัดการโดยใช๎ข๎อควรระวัง ดังนี้ 

ข๎อ 7.6.1 หน๎า 13 

5.4.1.1 ต๎องมีการปูองกันผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลา ไมํให๎ปะปน
กับผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่ไมํใชํอินทรีย์ 

ข๎อ 7.6.1.1 หน๎า 13 

5.4.1.2 ต๎องมีการปูองกันผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ตลอดเวลา ไมํให๎สัมผัส
กับวัสดุและสารที่ไมํอนุญาตให๎ใช๎ในการเกษตรอินทรีย์ 

ข๎อ 7.6.1.2 หน๎า 13 

5.4.2 กรณีท่ีผลิตผล และ/หรอืผลิตภัณฑ์ได๎รับการรับรองในบางสํวน ต๎องมีการเก็บรักษา
และการจัดการแยกผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และที่ไมํใชํอินทรีย์ โดยมีการชี้บํงไว๎ชัดเจน 

ข๎อ 7.6.2 หน๎า 13 

6. การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง ข๎อ 8 หน๎า 13 

6.1 ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต๎องมีข๎อความแสดงรายละเอียดให๎เห็นได๎งําย ชัดเจน ไมํ
เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

ข๎อ 8.1 หน๎า 13-14 

6.2 การแสดงฉลากหรือกลําวอ๎างวําเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท าได๎ตํอเมื่อ ข๎อ 8.2 หน๎า 14 
6.2.1 ผลิตผลต๎องมาจากระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามข๎อก าหนดของมาตรฐานนี้ ข๎อ 8.2.1 หน๎า 14 
6.2.2 สํวนประกอบทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเกษตร ต๎องได๎มาจากระบบการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ตามข๎อ 3 (หลักการของเกษตรอินทรีย์) และข๎อ 4 (วิธีการผลิตพืชอินทรีย์) 
ข๎อ 8.2.2 หน๎า 14 

6.2.3 สํวนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไมํใชํมาจากการเกษตร ให๎ใช๎ได๎เฉพาะรายการที่ระบุไว๎
ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 (หน๎า 27-31) 

ข๎อ 8.2.3 หน๎า 14 
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6.2.4 ผลิตภัณฑ์ต๎องไมํมีสํวนประกอบชนิดเดียวกันที่มาจากท้ังการผลิตแบบอินทรีย์และ
ไมํใชํแบบอินทรีย์รวมกัน 

ข๎อ 8.2.4 หน๎า 14 

6.2.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์มีการผลิตหรือจัดเตรียมหรือน าเข๎าโดยผู๎ประกอบการที่ต๎อง
ไดร๎ับการตรวจระบบเป็นประจ าตามข๎อก าหนดในข๎อ 10 ของมาตรฐานนี้ 

ข๎อ 8.2.5 หน๎า 14 

6.2.6 ได๎รับการรับรองจากหนํวยรับรอง โดยแสดงฉลากระบุชื่อ และ/หรือรหัสหนํวยรับรอง 
 

ข๎อ 8.2.6 หน๎า 14 

6.3 ผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงฉลากและเครื่องหมายรับรองวําเป็น “อินทรีย์” ได๎ต๎อง 

      - มีสํวนประกอบจากเกษตรอินทรีย์ไมํน๎อยกวํา 95% โดยน้ าหนักของสํวนประกอบทั้งหมด
ในผลิตภัณฑ์สุดท๎าย ที่ไมํรวมสํวนประกอบของน้ าและเกลือ  

      - สํวนประกอบที่ไมํใชํอินทรีย์ ต๎องไมํมาจากการดัดแปรพันธุกรรมหรือผํานการฉายรังสีหรือ
ใช๎สารชํวยกรรมวิธีผลิตที่ไมํได๎ระบุรายการไว๎ในภาคผนวก ก ตารางที่ ก.5 (หน๎า 27-31) และ
ตารางที่ ก.6 (หน๎า 31-33) 

ข๎อ 8.3 หน๎า 14 

6.4 ผลิตภัณฑ์ที่มีสํวนประกอบจากเกษตรอินทรีย์น๎อยกวํา 95% แตํไมํน๎อยกวํา 70% โดย
น้ าหนักของสํวนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์สุดท๎าย ที่ไมํรวมน้ าและเกลือ ไมํให๎แสดงฉลากเพ่ือ
กลําวอ๎างวําเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แตํอาจแสดงฉลากโดยใช๎ข๎อความอ่ืน เชํน ผลิตภัณฑ์ที่มี
สํวนประกอบจากผลิตผลอินทรีย์ได๎ ทั้งนี้ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ข๎อ 8.4 หน๎า 14 

6.4.1 ข๎อความที่กลําวอ๎างวําเป็น “อินทรีย์” แสดงไว๎ในบริเวณท่ีเห็นได๎ชัดเจนและประกอบ
กับสํวนประกอบที่เป็นอินทรีย์ โดยแสดงร๎อยละโดยประมาณของสํวนประกอบทั้งหมดรวมวัตถุ
เจือปนอาหาร แตํไมํรวมเกลือและน้ า 

ข๎อ 8.4.1 หน๎า 15 

6.4.2 ให๎ระบุชนิดและสัดสํวนของสํวนประกอบเป็นร๎อยละตํอน้ าหนัก โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน๎อย 

ข๎อ 8.4.2 หน๎า 15 

6.4.3 การระบุรายการสํวนประกอบทุกชนิดบนฉลาก ให๎ใช๎สี รูปแบบ และขนาดตัวอักษรที่
เหมือนกัน 

ข๎อ 8.4.3 หน๎า 15 

6.5 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการตรวจสอบจากหนํวยรับรองวําผํานการผลิตตามระบบ
การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานนี้ และสอดคล๎องกับข๎อก าหนดในข๎อ 8.2 อนุญาตให๎
แสดงข๎อความบนฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์วํา “ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ชํวงปรับเปลี่ยนเป็น
อินทรีย์” ได๎ แตํไมํอนุญาตให๎แสดงเครื่องหมายรับรองที่ท าให๎เข๎าใจผิดได๎วําได๎รับการรับรองเป็น
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์แล๎ว 

 
 

ข๎อ 8.5 หน๎า 15 
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6.6 การแสดงฉลากของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ในหีบหํอส าหรับขายสํง หรือแบํงบรรจุเพื่อขาย
ปลีก ผู๎ประกอบการต๎องยอมให๎หนํวยรับรองเข๎าถึงบริเวณเก็บรักษาและบริเวณผลิต และพ้ืนที่
ท าการเกษตร รวมถึงระบบบัญชีปัจจัยการผลิต ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ และเอกสารสนับสนุน
ตํางๆ และต๎องให๎ข๎อมูลที่จ าเป็นแกํหนํวยตรวจสอบ โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือการตรวจสอบ  

ข๎อ 8.6 หน๎า 15 

6.7 ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่จะได๎รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ต๎องเป็นไปตาม
ข๎อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

ข๎อ 8.7 หน๎า 15 

6.8 การแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ให๎เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เง่ือนไขของหนํวยรับรองที่ได๎รับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข๎อ 8.8 หน๎า 15 

7. การอนุญาตให้ใช้สารอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้  7.1 การอนุญาตให๎ใช๎สารที่อยูํนอกเหนือจากที่ระบุไว๎ในภาคผนวก ก จะต๎อง 

7.1.1 เป็นไปตามหลักการพ้ืนฐานของการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามที่ระบุไว๎ในข๎อ 3 

ข๎อ 9 หน๎า 15-16 

7.1.2 การใช๎สารต๎องมีความจ าเป็น และ/หรือมีความส าคัญ 

 

 

7.1.3 การใช๎สารต๎องไมํมีผลกระทบหรือมีผลเสียตํอสิ่งแวดล๎อม  
7.1.4 สารนั้นต๎องไมํมีผลกระทบทางลบตํอสุขภาพมนุษย์และสัตว์  
7.1.5 ไมํมีสารอ่ืนที่อนุญาตให๎ใช๎แล๎วทดแทนได๎เพียงพอ ทั้งในด๎านปริมาณ และ/หรือ

คุณภาพ 

 

7.2 จะต๎องน าหลักเกณฑ์ตามข๎อ 9.1.1 ถึง ข๎อ 9.1.5 มาประเมินในภาพรวม เพ่ือปกปูองการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต๎อง ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ใช๎ในการประเมิน มีดังนี้ 

ข๎อ 9.2 หน๎า 16 

7.2.1 กรณีใช๎สารเพ่ือจุดมุํงหมายส าหรับการใสํปุ๋ยหรือเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน ต๎องจ าเป็นตํอ
การ 

รักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือเพ่ือสนองความต๎องการเฉพาะในด๎านสารอาหารที่พืช
ต๎องการหรือเพ่ือจุดมุํงหมายในการปรับสภาพหรือบ ารุงดิน ที่ไมํสามารถปฏิบัติได๎โดยวิธีการใน
ข๎อ 4 ถึง ข๎อ 7 หรือการใช๎สารที่ระบุในภาคผนวก ก ตารางที ่ก.1 และสารเหลํานั้นต๎องได๎มาจาก
พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรือแรํธาตุที่อาจผํานกระบวนการตํางๆ เชํน ทางกายภาพ (เชํน ทางกล 

ความร๎อน เป็นต๎น) การใช๎เอมไซม์และ/หรือการใช๎เชื้อจุลินทรีย์ ทั้งนี้ต๎องไมํสํงผลกระทบตํอ
สิ่งมีชีวิตในดิน และ/หรือคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

 
 

ข๎อ 9.2.1 หน๎า 16 
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7.2.2 กรณีใช๎สารเพ่ือจุดมุํงหมายส าหรับการควบคุมการแพรํระบาดของโรคหรือศัตรูพืช 

และวัชพืช จะใช๎เมื่อไมํมีวิธีการอื่นทางชีวภาพ กายภาพ หรือพันธุ์ที่ต๎านทานได๎ และ/หรือไมํ
สามารถหาวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอได๎ และสารนั้นควรมาจากแหลํงที่เป็น
พืช สัตว์ จุลินทรีย์ หรืแรํธาตุ หรือเป็นสารที่อาจได๎มาจากกระบวนการทางกายภาพ (เชํน วิธีกล 

ความร๎อน) การใช๎เอนไซม์ การใช๎เชื้อจุลินทรีย์ อาจมีสารบางชนิดที่ได๎จากการสังเคราะห์ เชํน ฟี
โรโมน ที่ให๎ใช๎ได๎เป็นกรณียกเว๎นหากในธรรมชาติมีไมํเพียงพอ แตํการใช๎จะต๎องไมํท าให๎มีสาร
ตกค๎างในผลิตผลในสํวนที่บริโภคได๎ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 

ข๎อ 9.2.2 หน๎า 16 

7.2.3 กรณีท่ีใช๎เป็นวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือสารชํวยกรรมวิธีในการผลิต ในการถนอม
อาหาร สารนั้นควรมาจากธรรมชาติ และอาจผํานกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกลหรือทาง
กายภาพ (เชํน การสกัด การตกตะกอน ) กระบวนการทางชีวภาพ หรือการใช๎เอมไซม์ และ
กระบวนการของจุลินทรีย์ (เชํน กระบวนการหมัก) หรอืถ๎ามีสารที่ได๎จากวิธีและเทคโนโลยี
เหลํานี้ในปริมาณที่ไมํเพียงพอ แตํจ าเป็นต๎องใช๎ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ อาจอนุญาตให๎ใช๎สาร
ดังกลําวที่ได๎จากการสังเคราะห์ทางเคมีเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะต๎องไมํสร๎างความเข๎าใจผิดแกํ
ผู๎บริโภค เกี่ยวกับลักษณะของสารและคุณภาพของอาหาร 

ข๎อ 9.2.3 หน๎า 16 

7.3 ในกระบวนการประเมิน การเพิ่มเติม และ/หรือแก๎ไขรายชื่อสารควรให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ได๎มีโอกาสเข๎ามามีสํวนเกี่ยวข๎องด๎วย 

ข๎อ 9.3 หน๎า 16 

7.4 การเสนอเพ่ิมเติมสารอ่ืนที่นอกเหนือจากท่ีระบุไว๎ในภาคผนวก ก ควรมีข๎อมูลประกอบ 

ดังนี้ 
ข๎อ 9.4 หน๎า 16 

7.4.1 รายละเอียดอธิบายผลิตภัณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการใช๎ ข๎อ 9.4.1 หน๎า 16 
7.4.2 ข๎อมูลที่แสดงวําเป็นไปตามข๎อก าหนดในข๎อ 9.1 ข๎อ 9.4.2 หน๎า 16 
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ตารางท่ี 3  
ภาคผนวก ข 

ข้อก าหนดขั้นต่ าในการตรวจและมาตรการที่ควร 

ระมัดระวังภายใต้ระบบการตรวจและรับรอง 
 

ข้อก าหนดขั้นต่ าในการตรวจและมาตรการที่ควรระมัดระวัง ภาคผนวก ข 

1. พื้นที่  
1.1 หน่วยการผลิต 

1.1.1 การผลิตตามมาตรฐานนี้ควรด าเนินการตามพ้ืนที่เพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยง บริเวณ
ผลิต โรงเรือนของฟาร์ม และสถานที่เก็บรักษาพืช ที่มีการแยกผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์กันอยําง
ชัดเจนจากหนํวยการผลิตที่ไมํผลิตตามมาตรฐานนี้ ทั้งนี้หนํวยการผลิตอาจมีกิจกรรมเฉพาะใน
เรื่องการจัดเตรียมและการบรรจุหีบหํอผลิตผลเกษตรที่ผลิตได๎เองเทํานั้น 

 

ข.3.1 หน๎า 35 

1.1.2 กรณีท่ีผู๎ประกอบการมีการผลิตหลายอยํางในบริเวณเดียวกัน และการปลูกพืช
คูํขนาน จะต๎องมีการตรวจสํวนที่ผลิตในบริเวณท่ีผลิตนั้นอยํางละเอียด ไมํควรผลิตผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ไมํใชํอินทรีย์ปะปนกับผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไมํสามารถจะแยกแยะออก
จากกันโดยดูด๎วยตาได๎ ถ๎ามีการอนุญาตโดยหนํวยรับรองหรือโดยหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่ 
ต๎องระบุ ประเภทของการผลิตและสภาพที่อนุญาต ข๎อก าหนดในการตรวจเพิ่มเติมในระหวําง
การเก็บเกี่ยว ข๎อก าหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ต๎องมีเพ่ิมเติม และการประเมินความสามารถของ
ผู๎ประกอบการ 

ข.3.10 หน๎า 37 

1.2 หน่วยการคัดบรรจุ แปรรูป บรรจุหีบห่อ และเก็บรักษา  
กรณีท่ีมีการน าผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ไมํใชํอินทรีย์มาแปรรูป บรรจุหีบหํอ หรือเก็บ

รักษาไว๎ในหนํวยที่เกี่ยวข๎อง 
 

1.2.1 หนํวยนั้นควรมีบริเวณแยกตํางหากภายในสถานประกอบการ ส าหรับการเก็บรักษา
ผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์กํอนและหลังการปฏิบัติงาน 

ข.4.3.1 หน๎า 38 

1.2.2 การปฏิบัติงานควรด าเนินการอยํางตํอเนื่องจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยใช๎วิธีแยก
สถานที่หรือเวลาจากการปฏิบัติกับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์ที่ไมํใชํอินทรีย์ 

ข.4.3.2 หน๎า 39 

1.2.3 กิจกรรมท่ีไมํได๎มีการด าเนินงานเป็นประจ าควรมีการแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ภายใน
ก าหนด เวลาที่ตกลงไว๎กับหนํวยรับรอง 

ข.4.3.3 หน๎า 39 

1.2.4 ควรน ามาตรการตํางๆ มาใช๎เพ่ือให๎มั่นใจวํามีการชี้บํงรุํนการผลิต และหลีกเลี่ยงการ
ปะปนกับผลิตภัณฑ์ท่ีไมํได๎มาจากการผลิตตามมาตรฐานนี้ 

 
 

 

ข.4.3.4 หน๎า 39 
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ข้อก าหนดขั้นต่ าในการตรวจและมาตรการที่ควรระมัดระวัง ภาคผนวก ข 

1.2.5 ในการรับผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผู๎ประกอบการต๎องตรวจสอบ ดังนี้ 
- ภาชนะบรรจุหรือหีบหํออยูํในสภาพที่ปิดเรียบร๎อย (กรณีที่จ าเป็นต๎องปิด) 

- มีเอกสารที่อ๎างถึงในข๎อ ข.3.8 ของภาคผนวกนี้ ผลของการทวนสอบนี้ต๎องมีระบุในบัญชีปัจจัย
การผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่อ๎างถึงในข๎อ 4 ถึงข๎อ 7 ของ
มาตรฐานนี้เมื่อพบวํามีข๎อสงสัยวําผลิตภัณฑ์ไมํสามารถทวนสอบตามระบบการผลิตในข๎อ 10 

(ระบบการตรวจสอบและรับรอง) 

ข.4.7 หน๎า 39 

5. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง  
5.1 ผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไมํได๎บรรจุอยูํในภาชนะบรรจุส าหรับจ าหนํายให๎

ผู๎บริโภคต๎องมีการขนสํงในลักษณะที่ปูองกันการปนเปื้อน หรือปูองกันการน าเอาสารอ่ืน หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ไมํเป็นไปตามข๎อก าหนดในมาตรฐานนี้มาใสํแทน และมีการระบุ ชื่อและสถานที่
ของผู๎รับผิดชอบ ส าหรับการผลิตหรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ชื่อของผลิตภัณฑ์ ข๎อมูลระบุสถานะวํา
เป็นอินทรีย์ 

ข.3.9 หน๎า 37 

8. การบันทึกข้อมูล  
    8.1 หน่วยการผลิต  

8.1.1 การสามารถเข๎าถึงเอกสาร สามารถเข๎าถึงเอกสารทั้งหมด บันทึกข๎อมูล และสถาน
ประกอบการตามแผนการตรวจโดยหนํวยตรวจเป็นสิ่งที่จ าเป็น ผู๎ประกอบการที่ถูกตรวจควร
ยอมให๎ผู๎มีอ านาจในการตรวจเข๎าตรวจและให๎ข๎อมูลที่จ าเป็นส าหรับหนํวยตรวจจากภายนอก
เพ่ือการตรวจประเมิน 

ข.2 หน๎า 35 

8.1.2 การตรวจสอบในครั้งแรก ผู๎ประกอบการและหนํวยรับรองควรมีการจัดให๎มีสิ่งตํางๆ 

และลงนามในเอกสารดังนี้ 
ข.3.2 หน๎า 35 

8.1.2.1 อธิบายรายละเอียดของหนํวยการผลิตหรือบริเวณเก็บรวบรวม แสดงให๎เห็น
อาคาร ฟาร์มที่เป็นสถานที่เก็บรักษาและผลิต นอกจากนี้ถ๎ามีอาคารเฉพาะที่ใช๎จัดเตรียม และ/

หรือบรรจุหีบหํอเฉพาะก็ให๎แสดงไว๎ด๎วย 

ข.3.2.1 หน๎า 35 

8.1.2.2 มาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติทั้งหมดที่จะน ามาใช๎ในระดับของหนํวย
การผลิต เพ่ือให๎มั่นใจวําเป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

ข.3.2.3 หน๎า 35 

8.1.2.3 ระบุวันที่ครั้งสุดท๎ายของการใช๎พื้นที่ และ/หรือบริเวณท่ีเก็บรวบรวม ที่ไมํ
เป็นไปตามข๎อ 4 ของมาตรฐานนี้ 

ข.3.2.4 หน๎า 36 

8.1.2.4 การด าเนินงานโดยผู๎ประกอบการตามข๎อ 3 และข๎อ 8 ของมาตรฐาน ที่จะ
ยอมรับในกรณีท่ีเกิดการเบี่ยงเบนจากการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ 

ข.3.2.5 หน๎า 36 

8.1.3 ควรแจ๎งให๎หนํวยรับรองทราบถึงแผนการผลิตแยกยํอยตามพ้ืนที่เพาะปลูก ในแตํละ
ปีกํอนครบวันที่จะต๎องตรวจ 

ข.3.3 หน๎า 36 
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ข้อก าหนดขั้นต่ าในการตรวจและมาตรการที่ควรระมัดระวัง ภาคผนวก ข 

8.1.4 ต๎องเก็บบันทึกข๎อมูลและเอกสารระบบบัญชีปัจจัยการผลิต ผลิตผล และ/หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถให๎หนํวยรับรองสอบกลับไปถึง แหลํง ลักษณะ และปริมาณ ของวัตถุดิบที่ซื้อ 
และการใช๎วัสดุทั้งหมด ควรเก็บเอกสารผู๎รับผลิตผล และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ขายไปทั้งหมด ควรท า
เป็นบัญชีรายวันแสดงปริมาณที่ขายให๎กับผู๎บริโภคโดยตรงไว๎ เมื่อหนํวยผลิตมีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เกษตรเอง ระบบบัญชีต๎องประกอบด๎วยข๎อมูลที่ระบุไว๎ในข๎อ ข.4.2 ของภาคผนวกนี้ 

ข.3.4 หน๎า 36 

8.1.5 การเก็บรักษา สารที่น ามาใช๎ ที่ไมํใชํสารที่ห๎ามใช๎ ตามท่ีระบุในมาตรฐานนี้          ข.3.6 หน๎า 36 
8.2 การจัดเตรียมและหน่วยการบรรจุหีบห่อ          ข.4 หน๎า 38 

8.2.1 ค าอธิบายที่สมบูรณ์ของหนํวยผลิต แสดงให๎เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวก ที่ใช๎
ส าหรับการจัดเตรียม การบรรจุหีบหํอ และการเก็บผลิตภัณฑ์เกษตร กํอนและหลังการปฏิบัติ 

ข.4.1.1 หน๎า 38 

8.2.2 มาตรการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติทั้งหมด ที่จะน ามาใช๎ในระดับหนํวยผลิต  

 
ข.4.1.2 หน๎า 38 

8.2.3 ควรมีการลงนามในค าอธิบายและมาตรการตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง โดยผู๎รับผิดชอบของ
สํวนการผลิตนั้นและหนํวยรับรอง 

ข.4.1.3 หน๎า 38 

8.2.4 ในรายงานควรรวมข๎อมูลการด าเนินงานของผู๎ประกอบการวํา ปฏิบัติในลักษณะที่
เป็นไปตามข๎อก าหนดข๎อ 3 ถึงข๎อ 7 ของมาตรฐานนี้ และการรายงานผลการแก๎ไขข๎อบกพรํองใน
สํวนที่ยอมรับได๎และในสํวนที่ไมํสามารถยอมรับได๎ ในกรณีที่เป็นข๎อบกพรํองที่รุนแรง หรือ
ข๎อบกพรํองที่ไมํสามารถแก๎ไขให๎เป็นไปตามมาตรฐานได๎ และได๎มีการลงนามก ากับโดยทั้ง 2 ฝุาย 

ข.4.1.4 หน๎า 38 

8.2.5 บัญชีปัจจัยการผลิตผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ควรเก็บไว๎
ให๎หนํวยรับรองสามารถตรวจสอบกลับไปยัง 

- แหลํงก าเนิด ลักษณะ และปริมาณของผลิตผล และ/หรือ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได๎สํงมาที่หนํวย
นี้ 

- ลักษณะ ปริมาณ และผู๎รับมอบผลิตผล และ/หรือ ผลิตภณัฑ์อินทรีย์ที่สํงออกจากหนํวย
ผลิตนี้ 

- ข๎อมูลอ่ืนๆ เชํน แหลํงก าเนิด ลักษณะ และปริมาณของสํวนประกอบ วัตถุเจือปน และ
สารชํวยกรรมวิธีการผลิต ที่ถูกสํงมาท่ีหนํวยนี้ และสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หนํวย
รับรองต๎องใช๎ในการตรวจการปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสม 

ข.4.2 หน๎า 38 

9. การเก็บรวบรวมพืชปุา  
กรณีของการเก็บรวบรวมพืชปุา ถ๎าเป็นไปได๎ผู๎ผลิตควรได๎รับการรับประกันจากหนํวยรับรอง 

ที่ผู๎ผลิตจะสามารถน ามาแสดงให๎มั่นใจวํา เป็นไปตามข๎อก าหนดในข๎อ 4 ถึงข๎อ 7 ของมาตรฐานนี้ 
 

 

ข.3.2.2 หน๎า 35 
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ข้อก าหนดขั้นต่ าในการตรวจและมาตรการที่ควรระมัดระวัง ภาคผนวก ข 

10. การทวนสอบ  
มาตรการในการตรวจ 

จ าเป็นต๎องมีมาตรการในการตรวจที่ครอบคลุมตลอดหํวงโซํอาหารเพ่ือทวนสอบการแสดง
ฉลากผลิตภัณฑ์ตามข๎อ 8 ของมาตรฐานนี้ หนํวยรับรองควรจะก าหนดนโยบายและขั้นตอน
ด าเนินงานตํางๆ ให๎เป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

ข.1 หน๎า 35 
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ตารางท่ี 4  
ปัจจัยการผลิตที่ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ ารุงดิน (ข้อ 4) 

 
ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 

1. มูลสัตว์จากปศุสัตว์และสัตว์ปีก - กรณีไมํได๎มาจากระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์จ าเป็นต๎องได๎รับ 
การยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
- ไมํอนุญาตให๎ใช๎แหลํงที่มาจากฟาร์มที่มีการเลี้ยงแบบ 
อุตสาหกรรม (ใช๎สารเคมี หรือ ยาสัตว์ ปริมาณมาก และการเลี้ยงแบบ 
กรงตับ) 
- ไมํให๎ใช๎มูลสัตว์สดกับพืชอาหารในลักษณะที่เสี่ยงตํอการปนเปื้อน
จุลินทรีย์กํอโรคสูํสํวนที่บริโภคได๎ของพืช 

2. ปุ๋ยหมักจากปฏิกูลของสัตว์และสัตว์ปีก 
3. ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ 
4. มูลสัตว์ชนิดแห๎งจากปศุสัตว์และสัตว์ปีก 

5. ของเสียและปัสสาวะจากสัตว์ - กรณีไมํได๎มาจากระบบการผลิตอินทรีย์ จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจาก
หนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง ควรผํานการหมัก 
และ/หรือ การท าให๎เจือจางลงภายใต๎สภาวะควบคุมแล๎ว และไมํอนุญาต 
ให๎ใช๎แหลํงที่มาจากการท าฟาร์มแบบโรงงาน 

6. ปุ๋ยจากธรรมชาติ (ปุ๋ยปลา มูลนก มูลค๎างคาว) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือ 
หนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 

7. ฟางข๎าว - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

8. ปุ๋ยหมักจากวัสดุเพาะเห็ด - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง และวัสดุที่ใช๎ควรอยูํภายใต๎รายการเหลํานี้ 

9. ปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช๎จากบ๎านเรือน - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

10. ปุ๋ยหมักจากวัสดุพืชเหลือใช๎ - 
11. สํวนเหลือจากโรงงานฆําสัตว์และโรงงาน 
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า 

- โดยต๎องไมํใช๎สารสังเคราะห์ และจ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวย
รับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 

12. ผลพลอยได๎จากโรงงานอุตสาหกรรม 
อาหารและทอผ๎า 

- จะต๎องไมํมีการใช๎วัตถุเจือปนที่เป็นสารสังเคราะห์ 
- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
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ปัจจัยการผลิตที่ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ ารุงดิน (ต่อ) 
 

ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
13. สาหรํายทะเลและผลิตภัณฑ์จากสาหรํายทะเล - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ

หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
14. ขี้เลื่อย เปลือกไม๎ และของเสียจากไม๎ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ

หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
15. ขี้เถ๎าจากไม๎ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ

หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
16. หินฟอสเฟตจากธรรมชาติ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ

หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
- ปริมาณแคดเมียมต๎องไมํเกิน 90 mg/kg (มิลลิกรัมตํอกิโลกรัม) P2O5 

17. เบซิกสแลก (basic slag) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

18. หินโปแทสเซียมและเกลือโปแทสเซียมจาก 
เหมือง (เชํน kainite และ sylvinite) 

- ต๎องมีคลอรีนเป็นสํวนประกอบต่ ากวํา 60% 

19. ซัลเฟตของโปแทส (เชํน patenkali) - ได๎จากกระบวนการทางกายภาพ แตํต๎องไมํมีการเสริมด๎วยกระบวนการ
ทางเคมีเพ่ือเพ่ิมการละลาย 
- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

20. แคลเซียมคาร์บอเนตจากธรรมชาติ (เชํน 
ชอล์ก ปูนมาร์ล ปูนขาว ชอล์กฟอสเฟต) 

_  

21. หินแมกนีเซียม _ 
22. หินแคลคาเรียสแมกนีเซียม (calcareous 
magnesium rock) 

_ 

23. แมกนีเซียมซัลเฟต (epsom salt) _ 
24. ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต) _ 
25. สทิลเลจ (stillage) และสารสกัดสทิลเลจ 
(stillage extract) 

- ไมํรวมแอมโมเนียมสทิลเลจ (ammonium stillage) 

26. โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride) - เฉพาะเกลือสินเธาว์ 
27. อลูมิเนียมแคลเซียมฟอสเฟต (aluminium 
calcium phosphate) 

- ปริมาณแคดเมียมไมํเกิน 90 mg/kg P2O5 
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ปัจจัยการผลิตที่ใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงบ ารุงดิน (ต่อ) 
 

ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
28. แรํธาตุปริมาณน๎อย (เชํน โบรอน ทองแดง 
เหล็ก แมงกานีส โมลิบดีนัม สังกะสี) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกีย่วข๎อง 

29. ก ามะถัน - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจ
หน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

30. หินบด _ 
31. ดิน เชํน เบนโทไนต์ เพอร์ไลต์ ซีโอไลต์ 
(bentonite, perlite, zeolite) 

_ 

32. สิ่งมีชีวิตด๎านชีววิทยาตามธรรมชาติ (เชํน 
ไส๎เดือน) 

_ 

33. เวอมิคูไลต์ (vermiculite) _ 
34. วัสดุที่ใช๎ในการเพาะปลูก (peat) - ไมํรวมวัตถุเจือปนสังเคราะห์ที่อนุญาตส าหรับเมล็ดพันธุ์ วัสดุปลูก 

บางชนิด 
- การใช๎อื่นๆ ตามท่ีได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

35. ฮิวมัส (humus) จากไส๎เดือนดินและแมลง _ 
36. ซีโอไลต์ (zeolite) _ 
37. ถํานจากไม๎ _ 
38. ดํางคลอไรด์ (chloride of lime) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
39. ผลพลอยได๎จากโรงงานน้ าตาล - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อ 
40. ผลพลอยได๎จากโรงงานผลิตสํวนผสมแปรรูป
ตํางๆ จากเกษตรอินทรีย์ 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 
หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 

41. ผลพลอยได๎จากน้ ามันปาล์ม มะพร๎าว และ 
โกโก๎ 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 
หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
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ตารางท่ี 5 
สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ข้อ 4) 

 
ชื่อสาร รายละอียด / ข้อก าหนด 

1. พืชและสัตว์ 
1.1 สารเตรียมที่มีสํวนของไพรีทริน (pyrethrins) 
สกัดจาก Chrysanthemum cinerariaefolium 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.2 สารเตรียมของโรทีโนน (rotenone) หรือ 
สารออกฤทธิ์จากโลํติ้น (Derris elliptica), 
Lonchocarpus, Thephrosia spp. 

- มีการปูองกันการปนเปื้อนลงสูํแหลํงน้ า 
- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.3 สารเตรียมจาก Quassia amara - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.4 สารเตรียมจาก Ryania speciosa - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.5 สารออกฤทธิ์จากสะเดา (neem) หรือ 
Azadirachtin จาก Azadirachta spp. 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.6 โพรโปลิส (propolis) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.7 น้ ามันจากพืชและสัตว์ (plant and animal oils) - 
1.8 สาหรํายทะเล (seaweed ) สาหรํายทะเลบด 
(seaweed meal) หรือสาหรําย สกัด น้ าทะเล น้ าเกลือ 
(seaweed extracts, sea salts and salty water) 

- ไมํใช๎สารเคมี 

1.9 เจลาทิน (gelatin) - 
1.10 เลซิทิน (lecithin) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี

อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
1.11 เคซีน (casein) - 
1.12 กรดธรรมชาติ (เชํน น้ าส๎มสายชู) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี

อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
1.13 สารหมักจาก aspergillus - 
1.14 สารสกัดจากเห็ดหอม (shiitake fungus) - 
1.15 สารสกัดจาก Chlorella - 
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สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ต่อ) 
 

ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
1.16 สารเตรียมจากพืชธรรมชาติ ยกเว๎น ยาสูบ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี

อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
1.17 น้ าชายาสูบ (tobacco tea) ยกเว๎น สารนิโคติน 
บริสุทธิ์ 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.18 กากชา - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

1.19 น้ าส๎มควันไม๎ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2. แรํธาตุ (mineral) - 
2.1 สารประกอบอนินทรีย์ เชํน สารผสมบอร์โดซ์ 
(bordeaux mixture) คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ (copper 
hydroxide) คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (copper 
oxychloride) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2.2 สารผสมเบอกันดี (burgundy mixture) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2.3 เกลือทองแดง (copper salts) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2.4 ก ามะถัน (sulphur) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2.5 แรํธาตุผง เชํน หินบด (stone meal) ซิลิเกต 
(silicates) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

2.6 ดินเบา (diatomaceous earth) - 
2.7 ซิลิเกต (silicates) ดินแรํเบนโทไนต์ 
(bentonite) 

- 

2.8 โซเดียมซิลิเกต (sodium silicate) - 
2.9 โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) - 
2.10 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (potassium 
permanganate) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
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สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคของพืช (ต่อ) 
 

ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
2.11 น้ ามันพาราฟิน (paraffin oil) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี

อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
3. จุลินทรีย์ที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี - 
3.1 จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย, ไวรัส, เชื้อรา เชนํ 
Bacillus thuringiensis, Granulosis virus) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

4. อ่ืนๆ - 
4.1 ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน 
(carbon dioxide and nitrogen gas) 

- จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

4.2 สบูํโพแทสเซียม (สบูํอํอน) - 
4.3 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี

อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
4.4 สารเตรียม Homeopathic และ Ayurvedic - 
4.5 สมุนไพรและสารเตรียมที่ได๎จากการเปลี่ยนแปลง 
ทางพลชีวภาพ 

- 

4.6 แมลงตัวผู๎ที่ถูกท าหมัน -จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 

5. การใช๎กับดัก 
5.1 สารเตรียมฟีโรโมน (pheromone) 

- 

5.2 สารเตรียมจาก metaldehyde ใช๎ในกับดัก - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มี
อ านาจหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
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ตารางท่ี 6 
ส่วนประกอบท่ีไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin) 

INS 1/  ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวน า (carriers) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืช 
170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonates) - 
220 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากไวน์ 
270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากการหมักผัก 
290 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) - 
296 กรดมาลิก (malic acid) - 
300 กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) - ถ๎าไมํมีในรูปธรรมชาติ 
306 โทโคเฟอรอล (tocopherols) สารสกัดจา ก 

ธรรมชาติเข๎มข๎นผสม 
- 

322 เลซิทิน (lecithin) - ห๎ามใช๎สารฟอก (bleaches) และ 
สารละลายอินทรีย์ (organic solvents) 

330 กรดซิทริก (citric acid) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม๎ 
335 โซเดียมทาร์เทรต (sodium tartrate) - ใช๎กับเค๎ก ขนมหวาน ลูกกวาด 
336 โพแทสเซียมทาร์เทรต (potassium tartrate) - ใช๎กับธัญพืช เค๎ก ขนมหวาน ลูกกวาด 
400 กรดอัลจินิก (alginic acid) - 
401 โซเดียมอัลจิเนต (sodium alginate) - 
402 โพแทสเซียมอัลจิเนต (potassium alginate) - 
406 วุ๎น (agar) - 
407 คาราจีแนน (carrageenan) - 
410 โลคัสบีนกัม (locust bean gum) - 
412 กัวร์กัม (guar gum) - 
413 ทรากราแคนท์กัม (tragacanth gum) - 
414 กัมอาราบิก (gum arabic) - ใช๎กับนม ไขมัน ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน 
415 แซนแทนกัม (xantan gum) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากไขมัน ผลไม๎ ผัก 

เค๎ก กับขนมปังกรอบ สลัด 
416 คารายากัม (karaya gum) - 
440 เพกติน (pectins) - 
500 โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonates) - ใช๎กับเค๎ก ขนมปังกรอบ ขนมหวานและลูกกวาด 
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ส่วนประกอบท่ีไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ต่อ) 
 

INS 1/ ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
(1) วัตถุเจือปนอาหารรวมถึงสารตัวน า (carriers) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืช (ตํอ) 
501 โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium 

carbonates) 
- ใ ช๎กับ ธัญ พืช เ ค๎ก ข น ม ปัง ก ร อ บขนมหวาน  
และลูกกวาด 

503 แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium 
carbonates) 

- 

504 แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium 
carbonates) 

- 

508 โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) - ใช๎กับผลไม๎และผักแชํแข็ง ผักผลไม๎ในภาชนะบรรจุปิดสนิท 
ซอสจากผัก ซอสมะเขือเทศ และมาสตาด 

511 แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากถ่ัวเหลือง 
516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulphate) - ใช๎กับเค๎ก ขนมปังกรอบ ผลติภัณฑ์ จาก 

ถั่วเหลือง/ยีสต์ส าหรับขนมอบ 
524 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์จากธัญพืช 
938 ก๏าซอาร์กอน (argon) - 
941 ก๏าซไนโตรเจน (nitrogen) - 
948 ก๏าซออกซิเจน (oxygen) - 

 
1/ INS = International Numbering System 
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ส่วนประกอบท่ีไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ต่อ) 
INS 1/ ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 

(2) สารที่ใช๎ส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ า 
170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) - 
181 กรดแทนนิก (tannic acid) - 
220 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (sulfur dioxide) - 
260 กรดอะซิติก (acetic acid) - 
270 กรดแลกติก (lactic acid) - 
296 กรดมาลิก (malic acid) - 
300, 
301, 303 

กรดแอสคอบิก โซเดียมแอสคอร์เบต และโพแทสเซียม 
แอสคอร์เบต (ascorbic acid, sodium and potassium salts) 

- 

330 กรดซิตริกและเกลือของกรดนี้ (citric acid and salts) - 
334 กรดทาร์ทาริกและเกลือของกรดนี้ (tartaric acid and salts) - 
338 กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - 
500 โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - 
503 แอมโมเนียมคาร์บอเนต (ammonium carbonate) - 
504 แมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate) - 
508 โพแทสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride) - 
509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - 
511 แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride) - 
516 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - 
526 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) - 
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide) - 
 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydroxide) - 
 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) - 
 อาร์กอน (argon) - 
 ไนโตรเจน (nitrogen) - 
 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) - 
 เจลาทิน (gelatin) - 
 เคซีน (casein) - 
 ผงฟูซึ่งปลอดจากอะลูมินัม (aluminum-free leavening agent) - 
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ส่วนประกอบท่ีไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ต่อ) 
INS 1/ ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 

(3) สารที่ใช๎ส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 
170 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonates) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม ไมํใช๎เป็นสารแตํงสี 
270 กรดแลกติก (lactic acid) - ใช๎กบัไส๎ส าหรับท าไส๎กรอก 
290 คาร์บอนไดออกไซด์ (carbon dioxide) - 
322 เลซิทิน (lecithin) - เลซิตินที่ได๎มาโดยไมํมีการฟอกสีหรือใช๎ 

สารละลายอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์นมและอาหาร 
ทารกท่ีมีสํวนผสมของนมเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ 
จากไขมันและมายองเนส 

406 วุ๎น (agar) - 
407 คาราจีแนน (carrageenan) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม 
410 โลคัสบีนกัม (locust bean gum) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อ 
412 กัวร์กัม (guar gum) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม เนื้อ ในภาชนะบรรจุ 

ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์ไขํ 
413 ทรากาแคนท์กัม (tragacanth gum) - 
440 เพคติน (pectin, unmodified) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม 
509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - ใช๎กับผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อ 
938 ก๏าซอาร์กอน (argon) - 
941 ก๏าซไนโตรเจน (nitrogen) - 
948 ก๏าซออกซิเจน (oxygen) - 

 
   1/ INS = International Numbering System 
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ส่วนประกอบท่ีไม่ได้มาจากการเกษตร (non-agricultural origin) (ต่อ) 
 

INS 1/ ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
(4) สารที่ใช๎ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
 1. สารแตํงกลิ่นรส - สารและผลิตภัณฑ์ที่ระบุฉลากวําเป็นสารแตํงกลิ่นรสตาม 

ธรรมชาติ หรือสารส า หรับเตรียมสารแตํงกลิ่นรสตาม 
ธรรมชาติ ให๎เป็นไปตามข๎อก า หนดตามกฎหมายของ 
ประเทศ 
- อนุญาตให๎ใช๎เฉพาะเทําท่ีจ าเป็นและถูกต๎องตามกฎหมาย 
ส าหรับใช๎ในผลิตภัณฑ์อาหารเทํานั้น 

 2. น้ าบริโภค (drinking water) - 
 3. เกลือ - มีโซเดียมคลอไรด์ หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็น 

สํวนประกอบหลัก ที่โดยทั่วไปใช๎ในกระบวนการแปรรูป 
อาหาร 
- อนุญาตให๎ใช๎เฉพาะเทําท่ีจ าเป็นและถูกต๎องตามกฎหมาย 
ส าหรับใช๎ในผลิตภัณฑ์อาหารเทํานั้น 

 4. สารเตรียมจากจุลินทรีย์และ 
เอนไซม์ 

- ใช๎ในการแปรรูปอาหาร ยกเว๎นจุลินทรีย์ที่ได๎จากสิ่งมีชีวิต 
ดัดแปรพันธุกรรม หรือเอนไซม์ที่ได๎จากพันธุวิศวกรรม 
- อนุญาตให๎ใช๎เฉพาะเทําท่ีจ าเป็นและถูกต๎องตามกฎหมาย 
ส าหรับใช๎ในผลิตภัณฑ์อาหารเทํานั้น 

 5. แรํธาตุรวมถึงแรํธาตุปริมาณน๎อย 
(trace element) 

- วิตามิน ไขมัน และกรดอะมิโนที่จ าเป็นตํอรํางกาย และ 
สารประกอบที่มีไนโตรเจนอ่ืนๆ 
- อนุญาตให๎ใช๎เฉพาะเทําท่ีจ าเป็นและถูกต๎องตามกฎหมาย 
ส าหรับใช๎ในผลิตภัณฑ์อาหารเทํานั้น 
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ตารางท่ี 7 
สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใช้ส าหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งมาจากการเกษตร 

INS 1/ ชื่อสาร รายละเอียด/ข้อก าหนด 
(1) สารชํวยกรรมวิธีการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืช 
 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - สารชํวยรวมตัว 
 แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) - 
 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (calcium hydroxide) - 
 แคลเซียมซัลเฟต (calcium sulfate) - สารชํวยรวมตัว 
 แมกนีเซียมคลอไรด์ (magnesium chloride หรือ 

nigari) 
- สารชํวยรวมตัว 

 โพแทสเซียมคาร์บอเนต (potassium carbonate) - ท าแห๎งส าหรับลูกเกด 
 คาร์บอนไดออกไซด์ - 
 ไนโตรเจน - 
 เอทานอล - ตัวท าละลาย 
 เอทิลีนธรรมชาติ - กระตุ๎นการออกดอกในสับปะรด 

- บํมผลไม๎ให๎สุก 
 กรดแทนนิก (tannic acid) - 
 อัลบูมินจากไขํขาว (egg white albumin) - 
 เคซีน (casein) - 
 เจลาทิน - 
 Isinglass - 
 น้ ามันพืช - เป็นสารหลํอลื่นหรือสารชํวยไมํให๎ติด 
 ซิลิกอนไดออกไซด์ (silicon dioxide) - เป็นเจลหรือสารละลายคอลลอยด์ 
 ถํานกัมมันต์ (activated carbon) - 
 แปูง (talc) - 
 ดินแรํเบนโทไนต์ (bentonite) - 
 คาโอลิน (kaolin) - 
 ดินเบา (diatomaceous earth) - 
 ดินแรํเพอไลต์ (perlite) - 
 เปลือกฮาเซลนัต (hazelnut) - 
 ขี้ผึ้ง (beeswax) - สารหลํอลื่น 
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สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใช้ส าหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งมาจากการเกษตร (ต่อ) 
 

INS 1/ ชื่อสาร วัตถุประสงค์ที่ใช้ 
(1) สารชํวยกรรมวิธีการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์จากพืช (ตํอ) 
 กรดซัลฟิวริก (sulphuric acid) - การปรับคําความเป็นกรด-เบสในน้ าสกัด 

ในการผลิตน้ าตาล 
 โซเดียมไฮดรอกไซด์ - การปรับคําความเป็นกรด-เบสในการผลิต 

น้ าตาล 
 กรดทาร์ทาริกและเกลือ (tartaric acid and salts) - 
 โซเดียมคาร์บอเนต - การผลิตน้ าตาล 
 สารเตรียมจากสํวนของเปลือกไม๎ - 
 โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium 

hydroxide) 
- การปรับคําความเป็นกรด-เบสในการผลิต 
น้ าตาล 

 กรดซิตริก (citric acid) - การปรับคําความเป็นกรด-เบสในการผลิตน้ าตาล 
(2) สารชํวยกรรมวิธีการผลิตส าหรับผลิตภัณฑป์ ศุสัตว์และผึ้ง 
170i แคลเซียมคาร์บอเนต (calcium 

carbonate) 
- 

509 แคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) - สารชํวยให๎คงรูปและรวมตัวในการผลิตเนยแข็ง 
559 คาโอลิน (kaolin) - สกัดสารโพรโพลิส 
270 กรดแลกติก (lactic acid) - สารชํวยให๎เกิดการรวมตัวเป็นก๎อนส า หรับ 

ผลิตภัณฑ์นม ใช๎ส า หรับการควบคุมความเป็น 
กรด-เบสในการผลิตเนยแข็ง 

500i โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) - เป็นสารท าให๎เป็นกลางส าหรับผลิตภัณฑ์นม 
(3) สารชํวยกรรมวิธีการผลิตอ่ืนๆ 
 สารเตรียมจากเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ - สารใดๆ ที่เตรียมจากเชื้อจุลินทรีย์และเอนไซม์ 

ที่โดยทั่วไปใช๎เป็นสารชํวยกรรมวิธีการผลิตใน 
กระบวนการผลิตอาหารโดยต๎องไมํเป็นเชื้อจุลินทรีย์ 
ดัดแปรพันธุกรรม และเอนไซม์ที่ได๎จากจุลินทรีย์ 
ดัดแปรพันธุกรรม 
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สารช่วยกรรมวิธีการผลิตที่อาจจะใช้ส าหรับเตรียมผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งมาจากการเกษตร (ต่อ) 
 

ชื่อสาร ข้อก าหนด 
ผงซักฟอกที่ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
น้ าส๎มหมักจากพืช ผลไม ๎ - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
โซเดียมไบคาร์บอเนต (sodium bicarbonate) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
ไอโอดีน (iodine) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
สารละลายดํางทับทิม - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
น้ าดําง - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
คอสทิกโปแทช (caustic potash) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
ปูนขาว - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
สารฟอกขาวถึง 10% - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid) - จ าเป็นต๎องได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรอง 

หรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง 
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4.3 ข้อก าหนดการตรวจรับรองการคัดบรรจุ และการแปรรูปพืชอินทรีย ์ 
การผลิตสินค๎าพืชอินทรีย์เพ่ือให๎ได๎สินค๎าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไมํสูญเสียความเป็นอินทรีย์ 

นอกจากจะต๎องควบคุมกระบวนการผลิตในแปลงปลูกเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตพืชอินทรีย์แล๎ว ในกระบวนการคัด
บรรจุผลิตผลหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็มีความจ าเป็นที่จะต๎องปฏิบัติและควบคุมกระบวนการผลิต ให๎เป็นไป
ตามข๎อก าหนดมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ควบคูํไปกับหลักการปฏิบัติระบบการผลิตที่ดี  (Good 
Manufacturing Practice : GMP) โดยกํอนการตรวจประเมินผู๎ตรวจประเมินจะต๎องศึกษาขั้นตอนและ
กระบวนการผลิตอยํางละเอียด เพ่ือให๎ทราบวําขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตใดเป็นจุดควบคุมเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Control Points : OCPs) ที่มีความเสี่ยง ซึ่งหากไมํมีการควบคุมที่เหมาะสม อาจมีโอกาสสูญเสีย
ความเป็นอินทรีย์ได๎งําย  

โดยทั่วไปแล๎วในการตรวจประเมินแปลงปลูกพืชอินทรีย์ จะพิจารณาตั้งแตํขั้นตอนการปลูก
จนกระท่ังเก็บเกี่ยวผลิตผล สํวนการคัดบรรจุ จะมีทั้งลักษณะที่เป็นการบรรจุหีบหํอขนาดใหญํ หรือแบํงบรรจุ
เป็นหีบหํอขนาดเล็กจ าหนํายในนามของฟาร์ม นอกจากนี้บริษัทหรือผู๎รับซื้ออาจซื้อผลิตผลพืชอินทรีย์จาก
แปลงเกษตรกรมาคัดบรรจุและจ าหนํายในนามของบริษัทอีกตํอหนึ่ง ซึ่งบริษัทหรือผู๎รับซื้อจะต๎องได๎รับการ
รับรองการคัดบรรจุหีบหํอพืชอินทรีย์กํอน จึงจะได๎รับอนุญาตให๎แสดงตราสัญลักษณ์ Organic Thailand ได๎ 
หรือบริษัทบางแหํงอาจมีเกษตรกรลูกไรํหรือแปลงปลูกพืชอินทรีย์ของบริษัทเอง และมีโรงคัดบรรจุแยกอยูํคน
ละที่กับแปลงปลูก ผู๎ตรวจประเมินจะต๎องเข๎าตรวจประเมินทั้งแปลงปลูกและโรงคัดบรรจุหีบหํอของบริษัทนั้น
ด๎วย  

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สํวนใหญํแล๎วบริษัทหรือผู๎ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช
อินทรีย์จะซื้อวัตถุดิบอินทรีย์จากแปลงเกษตรกรที่ได๎รับรองการผลิตพืชอินทรีย์แล๎ว แตํหากแปลงปลูกดังกลําว
ยังไมํได๎รับการรับรองเกษตรกรหรือผู๎ประกอบการแปรรูป จะต๎องยื่นใบสมัครขอการรับรองแปลงปลูกพืช
อินทรีย์ในนามของเกษตรกรหรือบริษัท พร๎อมกับขอรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์  

ผู้น าเข้าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ ที่น าผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์มาบรรจุหีบหํอ
ใหมํ ก็ต๎องยื่นใบสมัครขอการรับรองคัดบรรจุหรือแปรรูปด๎วยเชํนกัน และผู๎ตรวจประเมินจะต๎องเข๎าตรวจ
ประเมิน ตามข๎อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ควบคูํไปกับหลักการปฏิบัติระบบการผลิตที่ดี Good 
Manufacturing Practice (GMP) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1) สถานที่ประกอบการ สถานที่ตั้งของโรงคัดบรรจุหรือโรงงานแปรรูป อยูํในบริเวณที่มี
สิ่งแวดล๎อมเหมาะสม ไมํอยูํในแหลํงอุตสาหกรรม ที่กํอให๎เกิดการปนเปื้อนจากมลพิษ สัตว์ แมลงพาหะน าโรค 
วัตถุอันตราย ฝุุนละออง ฝุุนควัน และสิ่งปฏิกูล สถานที่ผลิตต๎องแยกออกจากที่พักอาศัย พ้ืนอาคารเรียบ ท า
ความสะอาดงําย ไมํมีน้ าขัง ฝาผนังและเพดานสร๎างด๎วยวัสดุที่ทนทาน เรียบ ท าความสะอาดงําย มีการดูแลให๎
อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งาน ไมํเป็นที่สะสมของฝุุนละออง และจุลินทรีย์ หน๎าตํางและประตูปิดสนิท และมีวิธีการ
ปูองกันการปนเปื้อนกํอนเข๎าสูํพ้ืนที่ผลิต หรือถ๎าเป็นระบบเปิด ควรมีการปูองกันการปนเปื้อนจากสัตว์และ
แมลงจากภายนอกอาคาร มีการระบายอากาศได๎ดี การวางพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ต๎องมีทิศทางลมพัด
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จากสํวนที่สะอาดไปยังสํวนที่ไมํสะอาด มีแสงสวํางเพียงพอตํอการปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับติดตั้ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิต มีการจัดพ้ืนที่ผลิตเป็นสัดสํวน เรียงล าดับตามสายงานการผลิต และ
แบํงแยกพ้ืนที่หรือเวลาการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปออกจากกันอยํางชัดเจน 

2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ มีพอเพียงตํอการปฏิบัติงาน ติดตั้งอยูํในต าแหนํงที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได๎สะดวก หลักเลี่ยงการมีซอกมุม ท าด๎วยวัสดุผิวเรียบ ไมํเป็นสนิม ไมํเป็นพิษ ไมํ
ท าปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์ และทนตํอการกัดกรํอน ท าความสะอาดได๎งํายและทั่วถึง  ไมํเปรอะเปื้อน
น้ ามันหลํอลื่น จาระบี หรือสารอันตราย หากมีการผลิตทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปในโรงคัดบรรจุ
หรือโรงงานแปรรูปเดียวกัน ต๎องแยกเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ พร๎อมทั้งบํงชี้หรือแสดงปูายเพ่ือแยก
การใช๎เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปให๎ชัดเจน หรืออาจใช๎เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ชุดเดียวกัน แตํแยกผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับผลิตภัณฑ์ทั่วไปคนละเวลากัน โดยต๎องล๎างท าความ
สะอาดและตรวจเช็คเพ่ือปูองกันการปนเปื้อนจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป กํอนการผลิตผลิตภัณฑ์ อินทรีย์ทุกครั้ง 

3) กระบวนการผลิต 
3.1) วัตถุดิบและส่วนผสม คัดเลือกวัตถุดิบหรือสํวนผสมที่เหมาะส าหรับการผลิต และ

จัดเก็บอยูํในสภาพที่ดี มีปูายที่สื่อถึงวัตถุดิบและสํวนผสมในแตํละรุํน มีการหมุนเวียนน าวัตถุดิบและสํวนผสม
มาใช๎ตามล าดับกํอนหลัง และระบุสัดสํวนของวัตถุดิบที่เป็นสํวนผสมเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก รวมทั้งชนิด
และปริมาณของวัสดุและสารปรุงแตํงท่ีอนุญาตให๎ใช๎ได๎ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ 

3.2) น้ าและสารที่ใช้ท าความสะอาดวัตถุดิบ เป็นน้ าสะอาดที่ไมํปนเปื้อนสารพิษ วัตถุ
อันตรายและโลหะหนัก โดยน้ าที่ใช๎เป็นสํวนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารต๎องมีผลวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าบริโภค และอนุญาตให๎ใช๎สารที่ใช๎ท าความสะอาดวัตถุดิบได๎ตามที่มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์
ก าหนด 

3.3) กระบวนการคัดบรรจุ/การแปรรูป พ้ืนที่ผลิตแยกเป็นสัดสํวน การตัดแตํงต๎องท าอยําง
ระมัดระวัง อุปกรณ์ที่ใช๎มีความสะอาด ไมํขึ้นสนิม และไมํใช๎อุปกรณ์ผิดประเภทหรือไมํเหมาะสมกับงาน การ
ล๎างท าความสะอาดวัตถุดิบ ต๎องถูกสุขลักษณะ มีการควบคุมคุณภาพน้ าที่ใช๎ในการล๎างวัตถุดิบ การคัดคุณภาพ
ผลผลิตและการบรรจุ ต๎องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

3.4) การบรรจุและการปิดผนึก บรรจุภัณฑ์สามารถปูองกันความเสียหายและการปนเปื้อน
ของผลิตภัณฑ์ได๎ และต๎องเป็นชนิดที่ใช๎ได๎กับการบรรจุอาหาร มีความทนทานตํอการฉีกขาด หรือแตกหัก และ
ไมํเกิดรอยรั่วซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให๎เกิดการปนเปื้อน ภาชนะบรรจุที่น ากลับมาใช๎อีก ต๎องล๎างท าความสะอาด
กํอนทุกครั้ง และควรมีการสุํมตัวอยํางเพ่ือตรวจสอบน้ าหนัก การปิดผนึก และต าหนิตําง ๆ  

3.5) การติดฉลาก ข๎อความบนฉลากต๎องมีความชัดเจน ถูกต๎องและครบถ๎วน โดยจะต๎องระบุ
ชื่อผลิตภัณฑ์ สํวนประกอบ วัตถุเจือปนอาหาร วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ น้ าหนักสุทธิ ชื่อและสถานที่ผลิต 
ผู๎คัด/แบํงบรรจุ ผู๎จัดจ าหนําย เครื่องหมายการค๎า และข๎อมูลอ่ืน ๆ ระบุครบถ๎วนตามที่กฎหมายของประเทศผู๎
น าเข๎าแตํละประเทศได๎ก าหนดไว๎ และในกรณีที่ระบุเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ต๎องมีสํวนผสมที่มาจากผลิตผล
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อินทรีย์อยํางน๎อย 95% ทั้งนี้ไมํรวมน้ าหนักของน้ าและเกลือ การแสดงตราสัญลักษณ์ Organic Thailand 
จะต๎องมีขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5 x 1.5 ซม. ใช๎สีที่ก าหนดในคูํมือการใช๎สัญลักษณ์ หรืออาจพิมพ์สีเดียวก็ได๎ หรือถ๎า
ระบุเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสํวนผสมจากผลิตผลอินทรีย์ ต๎องมีผลิตผลอินทรีย์ประกอบอยูํ 70-94 % โดยระบุชนิดและ
สัดสํวนของสํวนผสมเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก เรียงตามล าดับจากมากไปหาน๎อย แตํถ๎าผลิตภัณฑ์มีสํวนผสม
ที่เป็นผลิตผลอินทรีย์น๎อยกวํา 70 % ห๎ามแสดงฉลากหรือกลําวอ๎างวําเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และไมํอนุญาตให๎
ใช๎ตราสัญลักษณ์ Organic Thailand  

3.6) การบรรจุหีบห่อ วัสดุที่ใช๎ในการบรรจุหีบหํอต๎องสะอาด มีขนาดที่เหมาะสม และมี
ความทนทานเพียงพอตํอการจัดเรียงผลิตภัณฑ์และการขนสํง และในระหวํางที่ยังไมํน ามาใช๎ ต๎องเก็บให๎มิดชิด 
เพ่ือปูองกันฝุุนละออง น้ า และสัตว์พาหะน าโรค ในการบรรจุหีบหํอต๎องไมํบรรจุผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
และผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปไว๎ภายในหีบหํอเดียวกัน 

3.7) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบหํอเรียบร๎อยแล๎ว ต๎องเก็บรักษาไว๎
ในห๎องที่เหมาะสม เพ่ือไมํให๎ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ มีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยห๎องปฏิบัติการทุกปี และเก็บ
บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ไว๎อยํางน๎อย 2 ปี มีการคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ไมํได๎มาตรฐานไปด าเนินการอยําง
เหมาะสม สามารถตรวจสอบย๎อนกลับและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไมํได๎มาตรฐานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดเก็บผลิตภัณฑ์อินทรีย์ แยกออกจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป และมีปูายบํงชี้อยํางชัดเจน 

4) การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล  
4.1) การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 

- การบ ารุงรักษา มีการซํอมบ ารุงดูแลรักษา อาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์อยํางสม่ าเสมอ โดยมีการตรวจติดตามประสิทธิภาพและประเมินผลตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

- การท าความสะอาด อาคารผลิต พืน้ ผนัง เพดาน อุปกรณ์ที่ยึดติดกับผนังและเพดาน 
ต๎องท าความสะอาดอยูํเสมอ สํวนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ต๎องท าความสะอาดทั้งกํอนและหลังการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะถ๎าใช๎สายงานการผลิตเดียวกันในการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทั่วไป ต๎องล๎าง
ท าความสะอาด และตรวจสอบจนแนํใจวําไมํมีวัตถุดิบจากการผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไปตกค๎างอยูํ และมีที่เก็บ
อุปกรณ์ที่ล๎างท าความสะอาดแล๎ว อยํางเหมาะสมและเป็นสัดสํวน โดยการท าความสะอาดจะต๎องมีวิธีการ 
ความถี่ และผู๎รับผิดชอบในการท าความสะอาดและควบคุมดูแลอยํางเป็นระบบ 

4.2) การปูองกันก าจัดสัตว์และแมลง มีการดูแลซํอมแซมอาคารผลิตให๎อยูํในสภาพดี ประตู 
หน๎าตําง ชํองระบายอากาศ และทํอระบายน้ า ควรมีมุ๎งลวด ลูกกรง ตะแกรง หรือฝาปิดมิดชิด เพ่ือปูองกัน
ไมํให๎สัตว์พาหะน าโรคเข๎ามาในอาคารผลิต และมีการเฝูาระวัง ตรวจหารํองรอยอยํางสม่ าเสมอ หากพบ
รํองรอยต๎องด าเนินการก าจัดทันที โดยวิธีการที่เหมาะสมและไมํกํอให๎เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ 

4.3) การก าจัดของเสีย เศษเหลือของวัตถุดิบและสิ่งปฏิกูลตําง ๆ ต๎องเคลื่อนย๎ายออกจาก
อาคารผลิต เพื่อไมํให๎เนําเสีย และเป็นแหลํงสะสมของแมลง สัตว์ และจุลินทรีย์กํอโรค โดยภาชนะรองรับของ
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เสียต๎องมีความสะอาด และมีจ านวนเพียงพอ ภายในอาคารผลิตมีระบบการระบายน้ าที่ดี ไมํมีเศษวัตถุดิบและ
สิ่งปฏิกูลติดค๎างอยูํในทํอ 

4.4) สุขลักษณะส่วนบุคคล มีเครื่องแบบ รองเท๎า หมวก ถุงมือ ผ๎าปิดปากและจมูกให๎
พนักงานเปลี่ยนกํอนเข๎าสูํพ้ืนที่ผลิต ตลอดจนมีอุปกรณ์ล๎างมือ และท าให๎มือแห๎ง เชํน อ๎างล๎างมือ สบูํ เครื่อง
เปุามือ หรือผ๎าเช็ดมือ เตรียมไว๎ให๎พนักงานล๎างท าความสะอาดกํอนเข๎าสูํพ้ืนที่ผลิตอยํางเพียงพอ สํวนห๎องน้ า
และห๎องสุขาต๎องสะอาด ถูกสุขลักษณะ แยกออกจากพ้ืนที่ผลิต และมีจ านวนเพียงพอตํอพนักงาน 

4.5) การระบายน้ า มีระบบการระบายน้ าที่ดี ไมํมีน้ าขังแฉะ และไมํมีเศษเหลือจากการผลิต
ติดค๎างอยูํในทํอระบายน้ า และควรมีการบ าบัดน้ ากํอนระบายออกจากโรงงาน 

4.6) การควบคุมสารอันตราย จัดเก็บสารเคมี สารท าความสะอาด และสารอันตรายตําง ๆ 
ไว๎อยํางเป็นสัดสํวนและมิดชิด หํางจากบริเวณพ้ืนที่ผลิต และมีปูายบํงชี้อยํางชัดเจน นอกจากนี้ต๎องแยกสารที่
ใช๎เป็นสํวนประกอบของผลิตภัณฑ์กับสารที่ไมํใช๎กับอาหารออกจากกันด๎วย 

 5) บุคลากร ต๎องมีการท าประวัติและตรวจสุขภาพกํอนรับบุคคลเข๎าเป็นพนักงาน รวมทั้งมีการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี พนักงานหรือบุคคลที่เข๎าสูํพ้ืนที่ผลิต ต๎องแตํงกายและปฏิบัติตามข๎อก าหนดของ
โรงงานและหลักสุขอนามัย เชํน ไมํสวมเครื่องประดับ ไมํสูบบุหรี่ ถํมน้ าลาย เคี้ยวหมากฝรั่ง ขณะที่ท าการผลิต 
นอกจากนี้ต๎องจัดให๎มีการฝึกอบรมพนักงาน เพ่ือให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติงานได๎อยําง
ถูกต๎องตามขั้นตอนการผลิต ตลอดจนพนักงานต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์
อินทรีย์ และเรื่องของสุขลักษณะทั่วไป พร๎อมทั้งมีการทบทวนและฝึกอบรมพนักงานให๎มีความรู๎ที่ทันสมัยอยูํ
เสมอ 

6) การเก็บรักษาและการขนส่ง  
6.1) การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสถานที่เหมาะสม เป็นระเบียบ มีปูาย

ระบุรายละเอียดการผลิต วันที่ผลิต เพ่ือสะดวกในการน าไปใช๎และตรวจสอบ บรรจุภัณฑ์ที่ใช๎ในการขนสํงท า
จากวัสดุที่ไมํเป็นอันตราย มีความสะอาด และไมํเคยใช๎บรรจุวัตถุอันตรายมากํอน การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทั่วไปต๎องแยกออกจากกัน และมีปูายบํงชี้อยํางชัดเจน 

6.2) พาหนะและการขนส่ง ชนิดของพาหนะขนสํง ต๎องเหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และอยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎งาน มีความสะอาด และมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนจากฝุุนละออง
หรือสิ่งสกปรกระหวํางการขนสํง โดยหากมีการขนสํงผลิตภัณฑ์อินทรีย์พร๎อมกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ต๎องแยกหีบ
หํอและแยกวางให๎หํางจากกัน โดยต๎องมีปูายบํงชี้เพ่ือจ าแนกผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ออกจากกันอยํางชัดเจน และ
แม๎วําจะมีการขนสํงผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ และผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปคนละเที่ยวก็ตาม แตํหาก
พาหนะที่ใช๎ในการขนสํง มีโอกาสหรือความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป ก็ต๎องล๎าง
ท าความสะอาดพาหนะขนสํง กํอนการบรรทุกและขนสํงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทุกครั้ง 
7) การจัดท าบันทึ ก  มีการจัดท าบันทึกข๎อมูลที่ เ กี่ ยวข๎อ งกับกระบวนการผลิต  ได๎ แกํ  บันทึ ก 
การปฎิบัติงานและการควบคุมการคัดบรรจุหรือการแปรรูปทุกขั้นตอน เอกสารการซื้อขายวัตถุดิบ รายชื่อผู๎สํง
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วัตถุดิบ สัญญาวําจ๎างผลิต เอกสารปริมาณและการจ าหนํายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ อยํางครบถ๎วน เป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบย๎อนกลับได๎ในกรณีที่มีปัญหา และต๎องเก็บรักษาเอกสารไว๎อยํางน๎อย 2 ปี หากมีการผลิต
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในพ้ืนที่ผลิตหรือสายงานการผลิตเดียวกัน จะต๎องจัดท า
บันทึกหรือเอกสารที่แสดงให๎เห็นถึงการแยกกระบวนการผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ออกจาก

กระบวนการผลิตผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไปได๎อยํางชัดเจน (สุธาทิพย์ การรักษา,  2556).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ต่างๆท่ีได้การรับรอง 
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บทท่ี 5   

มาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ื่นๆ 
 
ปัจจุบันสินค๎าเกษตรอินทรีย์เป็นที่นิยมของผู๎บริโภคมากขึ้น ความเชื่อมั่นในการบริโภคสินค๎าเกษตร

อินทรีย์ที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานและการสร๎างการรับรู๎ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ รวมถึง
ระบบการรับรองที่เกี่ยวข๎องจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได๎สรุปมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบการรับรองที่
เกี่ยวข๎องกับการรับรองเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ดังนี้  (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, 
2560). 

5.1 สมาพันธ์อินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements : IFOAM) 
 เนื่องจากความแตกตํางของวิธีการและปัจจัยการผลิตที่หลากหลาย ตลอดจนผลประโยชน์
เกี่ยวเนื่องมากมาย หลายประเทศจึงมีข๎อก าหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง ท าให๎มีระบบมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ที่ใช๎กันอยูํมากมายหลายระบบ ท าให๎ยากท่ีจะก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เดียวให๎เป็น
ที่ยอมรับของทุกประเทศ ด๎วยเหตุนี้ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International Federation of 
Organic Agriculture Movements – IFOAM) จึงได๎จัดท ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน (IFOAM Basic Standards) และเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก 
เชํน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮํองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต๎น นอกจากนี้ยังได๎จัดตั้งโครงการรับรองระบบงาน
เกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพ่ือให๎บริการรับรอง
ระบบงานแกํหนํวยงานที่เป็นผู๎ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ทั่วโลก โดยหนํวยงานที่ได๎รับการรับรองจะขึ้น
ทะเบียนกับสมาพันธ์ฯ เป็นผู๎ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ ( IFOAM Accredited Certification Body – ADB) 
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ตํอมา ในปี พ.ศ. 2540 สมาพันธ์ฯ ได๎จัดตั้งหนํวยบริการรับรองระบบประกันคุณภาพเกษตร
อินทรีย์นานาชาติ (International Organic Accreditation Service – IOAS) เพ่ือมาท าหน๎าที่ให๎บริการ
รับรอง (Accreditation Body – AB) ภายใต๎กรอบของโครงการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM แทน 
โดย IOAS ได๎จดทะเบียนเป็นองค์กรไมํแสวงก าไร มีส านักงานใหญํตั้งอยูํในประเทศสหรัฐอเมริกา  ปัจจุบัน
หนํวยงานผู๎ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองจาก IOAS (Accredited Certification Body – 
ACB) จะใช๎ตราสัญลักษณ์ IFOAM Accredited ระบุไว๎ควบคูํกับตราสัญลักษณ์ของหนํวยงานผู๎ตรวจนั้นๆ 
 
  
 
 

http://www.ioas.org/
http://www.ioas.org/
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5.2 ส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือ มกท. (Organic Agriculture 
Certification Thailand – ACT) 
 เป็นองค์กรตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของคนไทยรายเดียวและรายแรกในเอเชียที่ได๎รับ
การรับรองมาตรฐานระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM จาก IOAS (IFOAM Accredited Certification Body) 
ตั้งแตํปี พ.ศ. 2544 มกท.เป็นองค์กรเอกชนที่ไมํแสวงก าไร ด าเนินงานภายใต๎มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 การแสดงตราสัญลักษณ์ มกท. เป็นตราของไทยเพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของไทย เรียกวํา 
Certified Organic ซึ่งเป็นสมาชิกของ IFOAM ซึ่งต๎องแสดงตราสัญลักษณ์ มกท. คูํกับ ตราสัญลักษณ์ IFOAM 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์นี้จึงได๎รับการรับรองระดับสากลด๎วย 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 ตรามาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของหน่วยตรวจรับรองเอกชนต่างประเทศที่ได้รับความ
นิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยู่ในประเทศไทย 
 ผู๎ประกอบการหรือผู๎ซื้อจากตํางประเทศที่มีข๎อตกลงรับซื้อผลผลิตจากผู๎ผลิตในประเทศไทย จะ
ระบุให๎ใช๎หนํวยงานผู๎ตรวจรับรองฯ จากประเทศของตน ซึ่งสํวนใหญํจะได๎รับการรับรองจาก IOAS และเป็นที่
เชื่อถือในระดับสากล บริษัทตรวจรับรองเหลํานี้บางแหํงได๎ตั้งตัวแทนในประเทศไทยให๎ท าหน๎าที่ตรวจรับรอง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทนั้นๆ เชํน BioAgriCert (BAC) จากอิตาลี BSC ÖKO-GARANTIE GMBH – 
BSC จากเยอรมันนี EcoCert จากฝรั่งเศส IMO (Institute for Marketecology) จากสวิตเซอร์แลนด์ เป็นต๎น 
 

 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกริเสิร์ช (Bioagricert)  
       บริษัท ไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นสาขายํอยของ 
Bioagricert S.r.I. จากประเทศอิตาลี  ผู๎ประกอบการต๎องได๎รับการ
ตรวจรับรองจากบริษัทนี้เทํานั้นจึงจะใช๎ตรารับรองนี้ได๎ 

 
 
 
 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์บีเอสซี (BSC ÖKO-GARANTIE 
GMBH – BSC) 
     บีเอสซี เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค๎าอินทรีย์จากประเทศ
เยอรมันนี มีตัวแทนในประเทศไทยอยูํที่ จ.เชียงใหมํ  ผู๎ประกอบการ
ต๎องได๎รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เทํานั้นจึงจะใช๎ตรารับรองนี้ได๎ 
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert)   
         อีโคเสิร์ช เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค๎าอินทรีย์จากประเทศ
ฝรั่งเศส  ผู๎ประกอบการต๎องได๎รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เทํานั้น
จึงจะใช๎ตรารับรองนี้ได๎ 

 
 
 
 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ ไอเอ็มโอ-คอนโทรล (IMO-
Control)   
         บริษัทไอเอ็มโอ-คอนโทรล เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค๎า
อินทรีย์จากประเทศสวิตเซอน์แลนด์ มีตัวแทนอยูํในประเทศไทย  
ผู๎ประกอบการต๎องได๎รับการตรวจรับรองจากบริษัทนี้เทํานั้นจึงจะใช๎
ตรารับรองนี้ได๎ 

5.4 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในต่างประเทศ  
  จากแนวโน๎มการเติบโตของตลาดสินค๎าอินทรีย์มีแตํจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ท าให๎ค าวํา อินทรีย์ หรือ  
ออร์แกนิก (Organic) ถูกน ามาใช๎เป็นเครื่องมือทางการตลาดกันอยํางแพรํหลาย ท าให๎หลายประเทศมี
กฎหมายควบคุมให๎เฉพาะผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เทําจึงจะสามารถใช๎ค าวํา 
อินทรีย์ (organic) บนฉลากสินค๎าได๎ แตํละประเทศตํางต๎องการสร๎างระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของตัวเอง 
มาควบคุมระดับความเป็นอินทรีย์ของสินค๎าที่จัดเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เพ่ือคุ๎มครองผู๎บริโภคและสุขภาพของ
ประชากรในประเทศ ตัวอยํางตราสัญลักษณ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศตํางๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
USDA Organic ยํอมาจาก U.S. Department of Agriculture 
เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่จัดท าโดยแผนงานเกษตรอินทรีย์
แหํงชาติ (National Organic Program - NOP) กระทรวง
เกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา 
       ขอบขาํยการรับรอง ได๎แกํ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากปุาและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต 
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ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศแคนาดา 
รัฐบาลแคนาดาเริ่มน าระบบ Canada Organic Regime (COR) 
ออกใช๎ในปี 2552 ตามระเบียบ Organic Products 
Regulations, 2009 (SOR/2009-176) โดยมี Canadian Food 
Inspection Agency (CFIA) เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ 
      ขอบขํายการรับรอง ได๎แกํ การเพาะปลูกพืช การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจากปุาและธรรมชาติ และการแปรรูปและจัดการผลผลิต 
  

 
 

ตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป ภายใต๎ระเบียบ 
Council Regulation (EC) No 834/2007 โดยเริ่มบังคับใช๎เมื่อ 
1 กรกฎาคม 2555  ตํอมาได๎ออกระเบียบส าหรับการปฏิบัติ 
(implementing rules) อีก 2 ฉบับ คือ Commission 
Regulation (EC) No 889/2008 และ No 1235/2008 ซึ่งฉบับ
แรกเป็นข๎อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานการเพาะปลูก
พืชเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ และแปรรูป สํวนระเบียบฉบับที่สอง
เป็นระเบียบเกี่ยวกับการน าเข๎าสินค๎าเกษตรอินทรีย์จาก
ตํางประเทศ 
     การแสดงตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรปที่ถูกต๎อง 
จะต๎องมีเลขรหัสหนํวยงานที่ท าการตรวจรับรองของสหภาพ
ยุโรป ซึ่งระบุประเทศของหนํวยงานผู๎ตรวจรับรองก ากับไว๎ พร๎อม
กับระบุประเทศแหลํงที่มาของสินค๎าอินทรีย์นั้นๆ ไว๎ใต๎ตรา
มาตรฐานด๎วย 

 
 
 
 
 
 
 

ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศญี่ปุุน 
JAS ยํอมาจาก Japanese Agricultural Standards เป็นตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ญี่ปุุน ภายใต๎ก ากับดูแลของ
กระทรวงเกษตร ปุาไม๎ และประมง ของญี่ปุุน (Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries – MAFF)  
     ขอบขํายการรับรอง ได๎แกํ พืชผลเกษตรอินทรีย์ สินค๎าพืชผล
เกษตรอินทรีย์แปรรูป และ สินค๎าปศุสัตว์อินทรีย์ ในสํวนที่
เกี่ยวกับ กระบวนการผลิต วัตถุดิบ/เมล็ดพันธุ์ สารที่ใช๎ควบคุม
โรค การเก็บรักษา และการระบุข๎อความในฉลาก ฯลฯ โดยมี
พ้ืนฐานจาก Codex 
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5.5 ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม หรือ ชุมชนรับรอง หรือ Participatory 
Guarantee System (PGS)  

PGS ริเริ่มขึ้นโดย IFOAM Organic international กับหนํวยงานระหวํางประเทศ และองค์กร
ท๎องถิ่นหลายแหํง ซึ่งเห็นรํวมกันวํา ระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ด าเนินการโดย
หนํวยงานอิสระจากภายนอกนั้นไมํได๎เหมาะกับเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือขายในท๎องถิ่น เพราะระบบ
การตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระมีระเบียบข๎อก าหนดที่คํอนข๎างเข๎มงวด สลับซับซ๎อน และมากเกินความ
จ าเป็นส าหรับผู๎บริโภคในท๎องถิ่น ความซับซ๎อนของระเบียบข๎อก าหนดเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให๎หนํวยตรวจ
รับรองเกษตรอินทรีย์ต๎องมีคําใช๎จํายคํอนข๎างสูงในการขึ้นทะเบียนเพ่ือให๎ได๎รับการยอมรับระบบการตรวจ
รับรอง นอกจากนี้ ด๎วยระเบียบที่เข๎มงวดท าให๎การตรวจรับรองของหนํวยงานอิสระไมํสามารถเปิดให๎เกษตรกร
มีสํวนรํวมในระบบการตรวจรับรองได๎มากนัก รวมทั้งไมํเปิดโอกาสให๎มีการพัฒนานวัตกรรมใหมํๆ ในการตรวจ
รับรองที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายยํอยนั้นๆ  

IFOAM และหนํวยงานหลายแหํงจึงได๎สนับสนุนให๎มีการประชุมเรื่องนี้ขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายน 
2547 ที่ประเทศบราซิล หลังการประชุมในครั้งนั้น ทาง IFOAM ได๎สนับสนุนให๎มีการพัฒนาระบบที่สมาชิก
กลุํมผู๎ผลิต/ชุมชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบกันเอง ซึ่งเรียกวํา Participatory Guarantee System (PGS) 
ซึ่งบางครั้งก็เรียก “ระบบการรับรองแบบมีสํวนรํวม” หรือ “ชุมชนรับรอง” 

IFOAM ให๎นิยามสั้นๆ วํา PGS คือระบบประกันคุณภาพในระดับท๎องถิ่น ที่ให๎การรับรองผู๎ผลิต
โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และตั้งอยูํบนฐานของความเชื่อถือ เครือขํายทางสังคม และการ
แลกเปลี่ยนความรู๎ 

ส าหรับประเทศไทย มีหนํวยงานภาครัฐ และองค์กรตํางๆ น าระบบนี้มาสนับสนุน สํงเสริม และ
ชํวยเหลือเกษตรกรที่ต๎องการการรับรอง เชํน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ฯลฯ ซึ่งมาตรฐานที่แตํละหนํวยงานหรือองค์กรน ามาใช๎อ๎างอิงนั้นขึ้นอยูํกับความ
ต๎องการ หรืออาจมีการสร๎างมาตรฐานใหมํเพ่ือใช๎ตรวจก็ได๎ เพียงแตํจะเป็นที่ยอมรับจากผู๎บริโภคและ
ผู๎เกี่ยวข๎องหรือไมํเทํานั้น  
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อายุใบรับรอง 12 เดือน นับจากวันที่ได๎การรับรองจากกลุํม การตํออายุใบรับรองใหมํนับจาก
วันที่ตัดสินจากกลุํมหรือการยอมรับจากเครือขํายผู๎บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะ การรับรองได๎ทางเว็บไซต์  

ในสํวนข๎อมูลรายชื่อเกษตรกร ของหนํวยงาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกรม
พัฒนาที่ดิน เก็บในรูปแบบฐานข๎อมูล Microsoft Excel 

5.6 ระบบควบคุมในส าหรับกลุ่มเกษตรกร หรือ Internal Control System (ICS)  
ICS คือ ระบบประกันคุณภาพของกลุํมเกษตรกรที่มีเอกสารประกอบ ซึ่งต๎องท าการตรวจสมาชิก

ในกลุํมแตํละรายเป็นประจ าทุกปี โดยมีหน่วยรับรองภายนอกท าหน๎าที่ประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายใน รวมทั้งสุ่มตรวจสอบเกษตรกรจ านวนหนึ่ง เพ่ือให๎การรับรองมาตรฐานแกํกลุํมเกษตรกร  

ICS จึงตํางจาก PGS ตรงที่มีหนํวยรับรองภายนอกท าหน๎าที่ตรวจประเมิน (third party)  
แตํ PGS คือ การตรวจรับรองตนเอง (first party) 
       เงื่อนไขการตรวจรับรองแบบกลุ่ม โดยกลุํมเกษตรกรต๎องมีระบบควบคุมภายในกลุํมดังนี้ 

1. การบริหารและการจัดการองค์กร 
2. สัญญา/ใบสมัคร/ค ารับรอง/และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกลุํม 
3. การฝึกอบรม 
4. การควบคุมเอกสารและบันทึก 
5. การจัดการกับข๎อร๎องเรียน 
6. คูํมือการตรวจประเมินติดตามภายในของกลุํม 

 โดยมาตรฐานที่ใช๎ในการรับรองกลุํมเกษตรกร ขึ้นอยูํกับความต๎องการของกลุํมเกษตรกร 
สามารถรับรองได๎ทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน GAP  
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ตารางท่ี 8 
สรุปมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 

 
สัญลักษณ์ มาตรฐานเอกชน มาตรฐานภาครัฐ หน่วยรับรอง/ 

หน่วยงานสนับสนุน 
ระบบ
รับรอง 

 
  กรมวิชาการเกษตร 

กรมการข๎าว 
กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ 

 

 

  ส านั ก ง านมาตร ฐ าน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 

 

 
  ส านั ก ง านมาตร ฐ าน

เกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 

 

 
  ส านั ก ง านมาตร ฐ าน

เกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 

 

 

  ส านั ก ง านมาตร ฐ าน
เกษตรอินทรีย์ (มกท.) 
 

 

 

    

PGS ใช๎มาตรฐานตามที่หนํวยงานอ๎างอิง - ส านักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
- กรมพัฒนาที่ดิน 

 

ICS ใช๎มาตรฐานตามที่หนํวยงานอ๎างอิง - กรมวิชาการเกษตร 
- กรมการข๎าว 

 

ที่มา : (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช, 2560). 
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5.7 ความแตกต่างของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีหลายมาตรฐาน และโดยเฉพาะอยํางยิ่งในการสํงออกแตํละประเทศก็มี
มาตรฐานเฉพาะของตนเอง ซึ่งอาจเป็นชํองทางหนึ่งในการเพ่ิมก าแพงการกีดกันทางการค๎า ยิ่งเมื่อจ าเป็นต๎อง
ท าตลาดหลายแหํง ก็อาจจ าเป็นต๎องมีมาตรฐานหลายมาตรฐานเพ่ือเอ้ือตํอการค๎า กํอนอ่ืนคงต๎องดูวํา
มาตรฐานเหลํานี้แตกตํางกันอยํางไร ซึ่ง (ส านักข่าวพาณิชย์, 2550). ได๎อธิบายรายละเอียดความแตกตํางไว๎
ดังนี้ 
 ประเด็นแรก ระยะปรับเปลี่ยน ถ๎าเปรียบเทียบกันแล๎วเกณฑ์ของ NOP สูงที่สุด เพราะทั้งพืชยืน
ต๎นและล๎มลุกก าหนดให๎เป็น 36 เดือน แตํถ๎าดู EU และ JAS ของญี่ปุุน (ซึ่งอิงเกณฑ์ของ EU เป็นสํวนใหญํ) ก็
จะพบวําไมํแตกตํางกันมากนัก สํวนของ มกท./IFOAM จะมีระยะเวลาปรับเปลี่ยนสั้นที่สุด 
 ประเด็นที่สอง การปลูกพืชคูํขนาน ถ๎าเกษตรกรมีแปลงตั้งแตํ 2 แปลงขึ้นไปจะต๎องท าระบบ
อินทรีย์ทั้งหมดหรือไมํ มาตรฐานสํวนใหญํอนุโลมให๎ท าบางแปลงได๎ แตํ EU, JAS และ มกท. ไมํอนุญาตเรื่อง
พืชคูํขนาน คือ พืชที่ปลูกในแปลงอินทรีย์กับแปลงเคมีต๎องตํางชนิดกันหรือตํางพันธุ์กัน ซึ่งจะต๎องแยกได๎อยําง
ชัดเจน อีกทั้งการจัดการต๎องแยกจากกันชัดเจน สํวน NOP ไมํได๎กลําวถึงเรื่องพืชคูํขนาน ที่เข๎มงวดที่สุดคือ 
BioSwiss ซึ่งก าหนดให๎ต๎องท าอินทรีย์ทุกแปลง 
 ประเด็นที่สาม ปัจจัยการผลิต เรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาในความคิดของเกษตรกรหรือนักสํงเสริม 
อาจพอสรุปและยกตัวอยํางได๎ดังนี้ 
 1) ที่มาของเมล็ดพันธุ์ไมํให๎ใช๎เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมี ซึ่งข๎อนี้มีก าหนดไว๎เหมือนกันในทุก
มาตรฐาน แม๎วําบางมาตรฐานจะมีการผํอนปรนในเรื่องระยะเวลาบ๎าง 
 2) สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช สารจากธรรมชาติหรืออินทรีย์ที่ให๎ใช๎ได๎มีรายละเอียดแตกตํางกันบ๎าง 
เชํน การใช๎ใบยาสูงมาท าสารสกัด EU ห๎ามใช๎ เป็นต๎น 
 3) การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ในฟาร์ม มีข๎อก าหนดใกล๎เคียงกัน ยกเว๎น NOP ซึ่งก าหนดระยะเวลาส าหรับ
ปุ๋ยคอกสดวํา หากเป็นพืชกินหัวห๎ามใช๎กํอนการเก็บเกี่ยว 180 วัน ถ๎าพืชกินผล เมล็ด ใบ หรือล าต๎น ห๎ามใช๎
กํอนการเก็บเก่ียว 120 วัน หรือถ๎าท าปุ๋ยหมักต๎องให๎มีอุณหภูมิสูงระหวําง 55-76 องศาเซลเซียส 
 อยํางไรก็ตามควรศึกษารายละเอียดและข๎อบังคับของแตํละมาตรฐานที่ต๎องการขอการรับรอง
กํอนการปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดความถูกต๎อง และผํานการรับรองอยํางไมํมีปัญหา ซึ่งอาจพอจะสรุปข๎อแตกตํางของ
ข๎อก าหนดการผลิตพืชอินทรีย์ที่ส าคัญของแตํละมาตรฐานได๎ดังตาราง 
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ตารางที่ 9 ข้อเปรียบเทียบมาตรฐานพืชอินทรีย์ 
ประเด็น มกอช. มกท. NOP EU JAS 

1. ระยะปรับเปลี่ยน
ไม๎ล๎มลุก (เดือน) 

12 12 36 24 24 

2. ระยะปรับเปลี่ยนไม๎
ยืนต๎น 

18 18 36 36 36 

3.เ ริ่ ม นั บ ร ะ ย ะ
ปรับเปลี่ยน 

- สมัคร/ใช๎
สารเคมีครั้ง

สุดท๎าย 

หยุดใช๎
สารเคมี 

มีการจัดการ
ระบบการผลิต 

- 

4. พืชคูํขนาน ได๎ ได๎/ต๎องแยก
ชัดเจน 

ได๎ ได๎/ต๎องแยก
ชัดเจน 

ได๎ 

5. การเปลี่ยนกลับไป-มา ไมํได๎ ไมํได๎ ได๎ ได๎ ได๎ 
6. การปรับปรุงบ ารุงดิน คล๎ายกัน คล๎ายกัน คล๎ายกัน คล๎ายกัน คล๎ายกัน 
7. เมล็ดพันธุ์ทั่วไปคลุก
ยา (ในกรณีหาไมํได๎) 

ได๎ ได๎ ไมํได๎ ได๎ ได๎ 

8. ปัจจัยการผลิตที่เป็น
ปุ๋ยอินทรีย ์

-ไมํอนุญาตให๎ใช๎
ของเสียจาก
มนุษย์ 
-ไมํอนุญาตให๎ใช๎
ปุ๋ยคอกหรือมูล
สัตว์จากฟาร์มที่
มีการเลี้ยงแบบ
อุตสาหกรรม 

-ไมํอนุญาตให๎ใช๎
มูลสัตว์จาก
โรงงานหนาแนํน
แตํไมํบังคับวํา
ต๎องหมักกํอน 
-ห๎ามใช๎ขยะจาก
บ๎านเรือน 

-ต๎องหมักแตํ
ใช๎สดได๎ตาม
เงื่อนไข 

-ต๎องหมัก ไมํ
อนุญาตให๎ใช๎
มูลสัตว์จาก
โรงงาน
หนาแนํน 

-ปุ๋ยคอกต๎อง
ไมํปนเปื้อน
สารเคมี 
-ต๎องหมัก 
-ห๎ามใช๎ขยะ
จากบ๎านเรือน 

9. ปัจจัยการผลิตที่เป็น
ยาปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

-Copper salt 
ไมํจ ากัดจ านวน 
-ไมํใช๎สารเตรียม
จากยาสูบแตํใช๎
น้ าชาใบยาสูบ 
(Tobacco tea) 
ได๎ 

-ก าหนดปริมาณ 
Copper salt 
-ไมํใช๎สารเตรียม
จากยาสูบแตํใช๎
น้ าชาใบยาสูบ 
(Tobacco tea) 
ได๎ 

-ไมํอนุญาต
ให๎ใช๎สาร 
Metadehy
de 

-ไมํอนุญาตให๎
ใช๎ Nicotine 
sulfate 
-ไมํอนุญาตให๎
ใช๎น้ าชาใบ
ยาสูบ 

-ก าหนด
ปริมาณ 
Copper salt 

ที่มา : (พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, 2559). (Pornpratansombat, 2010). 
หมายเหตุ : NOP (U.S. standard), EU (European Union standard), JAS (Japan standard) 
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 สรุปได๎วํา มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มีหลายมาตรฐานซึ่งมีกฎและระเบียบที่แตกตํางกัน อยํางไรก็
ตามตํางก็สอดคล๎องกับหลักการและแนวทางสากล ดังนั้นในการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีหลาย
มาตรฐานนั้น ผู๎ผลิตหรือผู๎ประกอบการต๎องทราบตลาดส าหรับการขายผลผลิตหรือมีเปูาหมายที่ชัดเจนวํา
ต๎องการขายผลผลิตให๎กับใคร และท าการศึกษากฎระเบียบของมาตรฐานนั้น ๆ ให๎เข๎าใจ สิ่งใดที่ห๎ามใช๎ สิ่งใดที่
อนุญาตให๎ใช๎ ขั้นตอน ระยะเวลา และกระบวนการของการเตรียมการ และการรับรอง ซึ่งจะท าให๎ได๎รับการ
ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (พันธ์จิตต์, 2559). 
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บทท่ี 6   

กระบวนการตรวจและรบัรองแหล่งผลติพืชอินทรีย์ มาตรฐานสินค้าเกษตร  

9000 เลม่ 1-2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

6.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, 2560). 

 คุณสมบัติของเกษตรกร/นิติบุคคล  
   1) เป็นผู๎มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีการผลิต หรือได๎รับสิทธิการใช๎ประโยชน์
ที่ดินจากหนํวยงานราชการ 
    2) เป็นผู๎ที่มีชื่ออยูํในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือเป็นนิติ
บุคคลตามกฎหมายไทย   

 3) เป็นผู๎สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

 4) ไมํเป็นผู๎ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนํวยรับรองใดๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเทําของกรมวิชาการเกษตร  เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการรับรอง  

 5) กํอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู๎ยื่นค าขอต๎องมีการน าระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล๎ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

   คุณสมบัติของผู๎ประกอบการ 
1) ต๎องเป็นเจ๎าของกิจการ หรือผู๎ได๎รับมอบหมายจากเจ๎าของกิจการ หรือผู๎ถือครองสิทธิให๎

ด าเนินการผลิตพืช  
 2) เป็นผู๎ที่มีชื่ออยูํในทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  

3) เป็นผู๎สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
รับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  

4) ไมํเป็นผู๎ถูกเพิกถอนการรับรอง จากกรมวิชาการเกษตร หรือหนํวยรับรองใดๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเทําของกรมวิชาการเกษตร  เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการรับรอง 

5) กํอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ผู๎ยื่นค าขอต๎องมีการน าระบบการผลิตพืช ผลิตผล
และ/หรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ไปปฏิบัติแล๎ว รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์   

6) ต๎องเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตในการประกอบกิจการอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย เชํน ได๎รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ใบส าคัญการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตผลิต ใบอนุญาตจ าหนําย ใบอนุญาต
น าเข๎า เป็นต๎น (กรณีโรงงานแปรรูปหรือกรณีน าเข๎า)  
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   คุณสมบัติของกลุํมเกษตรกร 
 1) สมาชิกของกลุํมเกษตรกร เป็นผู๎มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิใช๎ประโยชน์ในพื้นท่ีการผลิต หรือ

ได๎รับสิทธิการใช๎ประโยชน์ที่ดินจากหนํวยงานราชการ 
 2) เป็นกลุํมเกษตรกรที่ได๎ขึ้นทะเบียนกับหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง หรือหากไมํได๎ขึ้น

ทะเบียนกับหนํวยงานภาครัฐ ต๎องมีสมาชิกที่ขอยื่นรับรองตั้งแตํ 5 รายขึ้นไป  
 3) กลุํมต๎องมีระบบการผลิตและระบบควบคุมภายในกลุํม (Internal Control System) ที่มี

ประสิทธิภาพเพ่ือรับรองวํากิจกรรมการผลิตของเกษตรกร สมาชิกและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎องในกลุํมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ก าหนดและเชื่อถือได๎ 

 4) กลุํมอาจด าเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุํมกันเพ่ือท าการเพาะปลูก หรือด าเนินการโดยนิติ
บุคคล หรือองค์กรอิสระ ซึ่งรับผิดชอบกลุํมเกษตรกร/เกษตรกร  โดยเป็นผู๎รับซื้อ จัดจ าหนําย หรือสํงออก
ผลิตผลทางการเกษตร ของกลุํมเกษตรกร/เกษตรกรที่ท าการผลิตให๎  

 5) เป็นกลุํมที่สมัครใจขอรับการรับรอง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ ที่กรมวิชาการเกษตรก าหนด  

 6) ไมํเป็นกลุํมที่ถูกเพิกถอนการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือหนํวยรับรองใดๆ ที่มี
มาตรฐานเทียบเทําของกรมวิชาการเกษตร  เว๎นแตํพ๎นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ถูกเพิกถอนการรับรอง 

6.2 ขั้นตอนการรับรองแหล่งผลติพืชอินทรีย ์มกษ.9000 เล่ม 1-2552 

 ผู๎ยื่นค าขอต๎องมีการน าระบบการผลิตพืชอินทรีย์ไปปฏิบัติกํอนการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง
รวมทั้งมีการด าเนินกิจกรรมในทุกข๎อก าหนดตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ.) 
หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเทํา โดยสามารถยื่นค าขอตํอเจ๎าหน๎าที่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎า
พืช หรือเจ๎าหน๎าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 หรือเจ๎าหน๎าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัด พร๎อมหลักฐานและเอกสารตํางๆ ที่เป็นปัจจุบัน ตามรายการในแบบค าขอรับการรับรองการผลิตพืช
อินทรีย์  

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 14  เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแปลง (Inspector) ท าหน้าที่ตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 
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เจ๎าหน๎าที่พิจารณาค าขอและรายละเอียดตํางๆ ของผู๎ยื่นค าขอ หากมีรายละเอียดที่จ าเป็นต๎อง
ปรับปรุงแก๎ไขจะแจ๎งให๎ผู๎ยื่นค าขอทราบ จากนัน้จึงตรวจประเมินตามข้ันตอนดังนี้ 

ตารางที่ 10 แผนภูมิกระบวนการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช, 2560). 

เกษตรกร/นิติบุคคล/กลุมํเกษตรกร 
ยื่นค าขอ 

รับค าขอและตรวจสอบ 
ค าขอ 

คัดเลือกคณะผู๎ตรวจประเมิน และ 
วางแผนการตรวจประเมิน 

ด าเนินการตรวจประเมิน 

เตรียมการตรวจประเมิน 

แก๎ไขข๎อบกพรํองและการตรวจติดตามแก๎ไข
ข๎อบกพรํอง ไมํเกิน 2 คร้ัง 

หรือยกเลิกค าขอ 

นัดหมายและด าเนินการประชุม 
คณะกรรมการรับรอง เพื่อพิจารณาให๎การ

รับรอง 

จัดท ารายงานและแจ๎งผลการตรวจ 
ประเมิน/ทบทวนทางเทคนิค 

จัดท าใบรับรองและทะเบยีนรายช่ือ 
ผู๎ไดร๎ับการรับรอง 

สํงใบรับรองให๎ผูไ๎ด๎รับการ
รับรอง และเผยแพรํรายชื่อ 

ผู๎ไดร๎ับการรับรอง 

พักใช๎ ยกเลิก  เพิก
ถอน 

ตรวจตดิตามผล 

ตรวจตํออายุการรับรอง 

มีข๎อบกพรํอง 

ไมํมีข๎อบกพรํอง 
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6.2.1 ขั้นตอนการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์   
       รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจประเมิน การตรวจตํออายุ และการตรวจติดตามผล       
ของการรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ 
 ขั้นตอนที่ 1  ยื่นค าขอ     
 เกษตรกร นิติบุคคล หรือกลุํมเกษตรกรที่มีความพร๎อมในการรับการตรวจประเมินการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีส าหรับพืช ของกรมวิชาการเกษตร หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการ
เกษตร ยื่นค าขอตํอเจ๎าหน๎าที่ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช (สมพ.) เจ๎าหน๎าที่ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร (สวพ.)  หรือ เจ๎าหน๎าที่หนํวยงานเครือขํายของ สวพ.   
 เอกสารที่เกี่ยวข๎อง  

1.แบบค าขอใบรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ (ส าหรับแปลงเดียว รายเดียว) (F-51.1)  

(ภาคผนวก หน๎า 132) 

2.แบบค าขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์ (F-51.2) (ภาคผนวก หน๎า 137) 

3.แบบค าขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ (F-51.3) (ภาคผนวก หน๎า 142) 

4.แบบค าขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ (F-51.4)  

(ภาคผนวก หน๎า 147) 

5.แบบค าขอใบรับรองการจ าหนํายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ (F-51.5)  

(ภาคผนวก หน๎า 152 ) 

6.แบบค าขอใบรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ส าหรับผู๎น าเข๎า (F-52) 

 (ภาคผนวก หน๎า 158) 

7.แบบค าขอใบรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ การคัดบรรจุ และการแปรรูป (ส าหรับ กลุํม/ โครงการ 

/องค์กร) (F-53) (ภาคผนวกท่ี 7 หน๎า 160) 

 ขั้นตอนที่ 2   รับค าขอและตรวจสอบค าขอ   
 เจ๎าหน๎าที่ของ ส านัก /ศูนย์/กลุํม/สํวน (ผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย) ตรวจสอบความถูกต๎องของค าขอ 
ขอบขําย และความครบถ๎วนของเอกสารประกอบค าขอ รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ยื่นค าขอ กรณี
หนํวยงานเครือขํายของ สวพ. รับค าขอ  ให๎หนํวยงานเครือขํายจัดสํงสรุปผลการรับค าขอประจ าเดือนโดยแจ๎ง
รายชื่อเกษตรกร  นิติบุคคล หรือกลุํมเกษตรกร  ขอบขําย และจ านวนค าขอ ให๎ สวพ. ทราบ   กรณีที่
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรรับค าขอ   เมื่อได๎พิจารณาที่ตั้งของฟาร์มแล๎วพบวําอยูํในความรับผิดชอบของ
หนํวยงานใด  ให๎ด าเนินการสํงค าขอ และเอกสารประกอบค าขอทั้งหมดให๎หนํวยงานนั้น เพ่ือด าเนินการตํอไป  
กรณีท่ี สวพ. หรือหนํวยงานเครือขํายของ สวพ. รับค าขอรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ส าหรับผู๎น าเข๎า 
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หากไมํสามารถด าเนินการตรวจประเมินได๎   ให๎สํงค าขอให๎ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช 
เพ่ือวางแผนการตรวจประเมินตํอไป 
 ขั้นตอนที่ 3    คัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมินและวางแผนการตรวจประเมิน 
           ผู๎อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร/ ผู๎อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร/
ผู๎อ านวยการส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช  คัดเลือกคณะผู๎ตรวจประเมิน และมอบหมาย
ให๎คณะผู๎ตรวจประเมินด าเนินการวางแผนการตรวจประเมิน   ทั้งนี้การคัดเลือกคณะผู๎ตรวจประเมินให๎
พิจารณาจากความรู๎ความสามารถที่ตรงกับขอบขํายที่ขอรับการรับรอง กรณีที่ไมํมีผู๎ตรวจประเมินตรงตาม
ขอบขํายที่ขอรับการรับรองให๎ติดตํอ สมพ. หรือ สวพ. อ่ืน หรือใช๎ผู๎เชี่ยวชาญรํวมคณะผู๎ตรวจประเมิน หรือใช๎
ผู๎ตรวจประเมินภายนอกที่มีความรู๎ใน ขอบขํายที่ขอรับการรับรอง ทั้งนี้ผู๎ตรวจประเมินที่ได๎รับการคัดเลือกต๎อง
มีคุณสมบัติสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวําด๎วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู๎ตรวจประเมินและ
ผู๎เชี่ยวชาญ 
 ขั้นตอนที่ 4   เตรียมการตรวจประเมิน 

  คณะผู๎ตรวจประเมินรับทราบแผนการตรวจประเมิน  และ เตรียมการกํอนตรวจประเมิน โดย
ท าการศึกษาค าขอ รายชื่อเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินจากฐานข๎อมูล   และการทบทวนมาตรฐานที่จะ
ใช๎ในการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และจัดท าก าหนดการตรวจประเมินให๎สอดคล๎องกับระยะเวลาในการ
ตรวจประเมิน  (Man-day) และครอบคลุมทุกกิจกรรมตามขอบขํายที่ขอรับการรับรอง โดยใช๎แบบก าหนดการ
ตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จากนั้นจัดเตรียมบันทึกตํางๆ ที่ใช๎ในการตรวจประเมิน      ได๎แกํ รายงาน
การตรวจฟาร์ม หรือรายงานการตรวจผู๎ประกอบการคัดบรรจุ และแปรรูป บันทึกการเก็บตัวอยําง  นอกจากนี้       
คณะผู๎ตรวจประเมินนัดหมายเกษตรกรเพ่ือเข๎าไปตรวจแปลง  
 ขั้นตอนที่ 5    ด าเนินการตรวจประเมิน 

            คณะผู๎ตรวจประเมินด าเนินการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง ให๎สอดคล๎องกับหลักเกณฑ์และเงื่ อนไข
ในการตรวจประเมินแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ และให๎เป็นไปตามก าหนดการตรวจประเมินที่ได๎ก าหนดไว๎ ซึ่งการ
ตรวจประเมินประกอบด๎วย การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสาร/บันทึก การตรวจพินิจ/การสังเกตกิจกรรม และ
สภาวะของพ้ืนที่ที่ตรวจ และอาจมีการสุํมตัวอยําง ดิน น้ า หรือพืช ในกรณีสงสัย           โดยบันทึกข๎อมูลการ
เก็บตัวอยําง ในแบบบันทึกการเก็บตัวอยํางดิน น้ า และพืชสํงวิเคราะห์ เพ่ือสํงวิเคราะห์ตํอไป จากนั้นให๎บันทึก
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมินในแบบบันทึกการตรวจประเมินแหลํงผลิตพืช  เมื่อการตรวจประเมินแล๎วเสร็จ 
คณะผู๎ตรวจประเมินจะพิจารณาผลการตรวจประเมิน จัดท าแบบบันทึกข๎อบกพรํองฟาร์ม    และแจ๎งให๎
เกษตรกรรับทราบผลการตรวจประเมินพร๎อมลงชื่อในแบบบันทึกข๎อบกพรํองฟาร์ม และแบบบันทึกการเก็บ
ตัวอยํางดิน น้ า และพืชสํงวิเคราะห์ (ถ๎ามี) 
 กรณีที่คณะผู๎ตรวจประเมิน ตรวจประเมินครบทุกหัวข๎อ ให๎ผู๎ตรวจประเมินจัดท าแบบสรุปการตรวจ   
ประเมินฟาร์ม 
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 กรณีท่ีไมํสามารถตรวจได๎ครบทุกหัวข๎อในการตรวจครั้งแรก ให๎ด าเนินการนัดหมายการตรวจประเมิน      
ในครั้งตํอไป 
 กรณีมีข๎อบกพรํองให๎แจ๎งเกษตรกรรับทราบและให๎เกษตรกรเสนอแนวทางการแก๎ไข และก าหนด
ระยะเวลาแล๎วเสร็จ พร๎อมนัดหมายชํวงเวลาในการตรวจประเมินครั้งตํอไป  

 
ทั้งนี้ในระหวํางการตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง และการตรวจตํออายุพืชอินทรีย์ให๎ยึดแนวทางในการ

ด าเนินการดังนี้ 
 การตรวจประเมินเพ่ือการรับรอง 

1. การตรวจประเมินเพ่ือการรับรองจะท าการตรวจประเมินแตํละรายไมํเกิน 2 ครั้ง หากการตรวจ
ประเมิน  ไมํสามารถเสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้ง  ให๎พิจารณายกเลิกค าขอและให๎ยื่นใหมํเมื่อมีความ
พร๎อมก าหนดการตรวจประเมินอาจได๎รับการแก๎ไขให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ได๎ ซึ่งสาเหตุจาก
การแก๎ไขอาจจะเกิดจากการร๎องขอของผู๎ขอ   การรับรอง หรือคณะผู๎ตรวจประเมิน ซึ่งหัวหน๎า
คณะผู๎ตรวจประเมินจะมีการแจ๎งให๎กับผู๎ขอการรับรองทราบ ณ  ตอนประชุมเปิด 

การตรวจตํออายุ 
1. การตรวจประเมินเพ่ือตํออายุการรับรองจะท าการตรวจประเมินแตํละรายไมํเกิน 2 ครั้ง หากการ

ตรวจประเมินไมํสามารถเสร็จสิ้นได๎ภายใน 2 ครั้ง และเป็นปัญหาที่เกิดจากเกษตรกร กรม
วิชาการเกษตรจะพิจารณายกเลิกค าขอ 

2. การตรวจประเมินเพ่ือตํออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้งต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นไมํเกินกวํา 2 เดือน
นับจากวันตรวจตํออายุครั้งแรก ถ๎าไมํแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นปัญหาที่เกิด
จากเกษตรกร กรมวิชาการเกษตรจะพิจารณาวันที่ตํออายุการรับรองไมํตํอจากใบรับรองฉบับเดิม  

3. การตรวจประเมินเพ่ือตํออายุการรับรองทั้ง 2 ครั้งต๎องด าเนินการให๎เสร็จสิ้นไมํเกินกวํา 2 เดือน
นับจากวันตรวจตํออายุครั้งแรก ถ๎าไมํแล๎วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดและปัญหาเกิดจาก
คณะผู๎ตรวจประเมินให๎ด าเนินการตรวจประเมินให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว และพิจารณาวันที่ตํออายุ
การรับรองตํอจากใบรับรองฉบับเดิม 

 ขั้นตอนที่ 6    การจัดท ารายงานการตรวจประเมิน 
           หัวหน๎าคณะผู๎ตรวจประเมิน จัดท าบันทึกข๎อความ เรื่อง การทวนสอบความถูกต๎องเอกสารและบันทึก
การตรวจประเมิน และรวบรวมสรุปผลการตรวจประเมิน บันทึกข๎อบกพรํอง และบันทึกการเก็บตัวอยํางดิน 
น้ า  และพืชสํงวิเคราะห์ (ถ๎ามี) เสนอผู๎ทบทวนทางด๎านเทคนิค เพ่ือทวนสอบความถูกต๎องเอกสารและบันทึก
การตรวจประเมิน และลงนามในบันทึกข๎อความ  และ หัวหน๎าคณะผู๎ตรวจประเมินรวบรวมเอกสารการตรวจ
ประเมินทั้งหมด สํงให๎งานสารบรรณของหนํวยงาน  กรณีเกษตรกรมีข๎อบกพรํองและไมํสามารถแก๎ไขได๎ตาม
ก าหนดระยะเวลาแล๎วเสร็จภายใน 2 ครั้ง  เกษตรกรจะถูกยกเลิกค าขอ(กรณีเป็นการตรวจประเมินเพ่ือให๎การ
รับรอง) หรือเพิกถอน (กรณีเป็นการตรวจติดตาม)  หรือ ไมํตํออายุใบรับรอง (กรณีเป็นการตรวจตํออายุ)   
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  ขั้นตอนที่ 7    นัดหมายและด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองเพื่อพิจารณา 
7.1 เลขาคณะกรรมการรับรอง/ผู๎อ านวยการสํวนถํายทอดเทคโนโลยีรวบรวมและตรวจสอบความ

ครบถ๎วนและถูกต๎องของข๎อมูลทั้งหมด จากนั้นจัดเตรียมการประชุม โดยสํงหนังสือเชิญประชุมพร๎อมระเบียบ
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให๎คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช  

7.2 คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และ
พิจารณาให๎การรับรอง  

7.3 เลขานุการคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช บันทึกผลการประชุม และจัดท ารายงาน
การประชุม แจ๎งมติผลการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ให๎เกษตรกร/คณะผู๎ตรวจ
ประเมิน/ผู๎ที่เก่ียวข๎องทราบ และด าเนินการตามมติตํอไป 
 ขั้นตอนที่ 8   จัดท าใบรับรองและทะเบียนรายช่ือผู้ได้รับการรับรอง 
 เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองมีมติพิจารณาให๎การรับรอง เลขานุการคณะกรรมการรับรองจัดสํง
รายงานการประชุมคณะกรรมการรับรองให๎เจ๎าหน๎าที่สํวนถํายทอดเทคโนโลยี เพ่ือจัดท าใบรับรอง และจัดท า
ทะเบียนรายชื่อผู๎ได๎รับการรับรอง  จากนั้นน าเสนอผู๎อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรลงนาม  
      ขั้นตอนที่ 9   มอบใบรับรองให้ผู้ได้รับการรับรอง 
      เมื่อจัดท าใบรับรองและผู๎อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรลงนามแล๎วจึงจัดสํงใบรับรองให๎แกํ
ผู๎ได๎รับการรับรอง  

6.3 การด าเนินงานตรวจรับรองของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  

กรมวิชาการเกษตร ได๎ก าหนดให๎มีการตรวจรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ การคัดบรรจุ การแปรรูปพืช
อินทรีย์ มาตั้งแตํปี พ.ศ.2547 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 มอบหมายให๎กลุํมวิชาการด าเนินการ
ครั้งแรก จนถึงปี พ.ศ.2552 ได๎มอบหมายให๎สํวนถํายทอดเทคโนโลยี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกลุํมถํายทอด
เทคโนโลยี) ด าเนินการตั้งแตํการรับสมัคร การตรวจประเมินแหลํงผลิตและการให๎การรับรอง ตามมาตรฐาน
การผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ตั้งแตํปี 2552 เป็นต๎นมา  

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 15  เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร 
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โดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได๎มีการบูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงาน
ราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ดังนี้ โดยหนํวยงานใน
สังกัดกรมพัฒนาที่ดินในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ       ท าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร (Advisor)  ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร ท าหน๎าที่เป็นผู๎ตรวจประเมินฟาร์ม (Auditor) ให๎การรับรอง/
ออกใบรับรองพืชอินทรีย์ทุกชนิด ไมํวําจะเป็นพืชผัก พืชไรํ ไม๎ผล ยกเว๎น ข๎าว เพราะหนํวยงานสังกัดกรมการ
ข๎าวในพื้นท่ีนั้นๆ ท าหน๎าที่เป็นผู๎ตรวจประเมิน (Auditor) ให๎การรับรอง/ออกใบรับรองพืชอินทรีย์ข๎าวเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 16  ตัวอย่างใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 

ซึ่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได๎เข๎าไปด าเนินการครั้งแรกในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี
อ าเภอพุนพิน อ าเภอเกาะสมุย อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอบ๎านนาสาร และอ าเภอไชยา ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีอ าเภอทุํงตะโก อ าเภอทับสะแก อ าเภอเมือง อ าเภอกุยบุรี และอ าเภอหัวหิน ในพ้ืนที่จังหวัด
ระนอง มีอ าเภอสุขส าราญ และจังหวัดนครศรีฯ มีอ าเภอเมือง  อ าเภอลานสกา และอ าเภอพรหมคีรี หลังจาก
ปี 2552 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ก็ได๎ถํายโอนภารกิจในการตรวจรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์
ให๎กับสํวนถํายทอดเทคโนโลยีซึ่งรับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ โดย ณ ตอนนั้นมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด นครศรีฯ ชุมพร และ
ระนองในการเข๎าไปด าเนินการให๎การรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

6.4 การใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, 

2560). 
       1) ผู๎ได๎รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ สามารถใช๎เครื่องหมายหรือการกลําวอ๎างถึงการรับรอง
บนผลิตผล ผลิตภัณฑ์ เอกสาร ประกาศนียบัตร นามบัตร สื่อและวัสดุเพ่ือการจ าหนํายหรือเผยแพรํ เชํน แคต
ตาลอก แผํนพับ แผํนปูาย ปูายโฆษณา ปูายสถานที่ผลิต และบรรจุภัณฑ์ได๎ เฉพาะขอบขํายและประเภทที่
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ได๎รับการรับรองเทํานั้น หากในการแสดงเครื่องหมายรับรองมีผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่อยูํนอกขอบขํายการ
รับรองรวมอยูํด๎วย ผู๎ได๎รับการรับรองจะต๎องระบุข๎อความให๎ชัดเจนวําผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกลําว ไมํได๎รับ
การรับรองวําเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ 
       2) การแสดงเครื่องหมายรับรอง Organic Thailand 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  เครื่องหมายรับรองมีลักษณะ และสัดสํวนดังรูป ทั้งนี้ขนาดของเครื่องหมายให๎เป็นไปตามความ
เหมาะสม โดยต๎องมีเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 15 มิลลิเมตร และห๎ามใช๎เครื่องหมายรับรองโดยไมํมีวงกลม
หรือปรับวงกลมให๎เป็นสัดสํวนอ่ืน รวมทั้งห๎ามปรับเปลี่ยนต าแหนํง ตัวอักษร หรืออ่ืนใดไปจากเดิม  ห๎ามน า
สัญลักษณ์ไปใช๎แบบพิมพ์กลับด๎านในทุกกรณ ีและต๎องระบุรหัสการรับรองให๎ตรงกับประเภทการรับรอง ดังนี้ 

- TAS : ………………….….  หมายถึง การรับรองแหลํงผลิต 
- TAS – PA : …………….  หมายถึง การรับรองการคัดบรรจุ 
- TAS – PR : …………….  หมายถึง การรับรองการแปรรูป 
- TAS – C : …………..….  หมายถึง การรับรองการรวบรวม 
- TAS – D : …………..….  หมายถึง การรับรองการจัดจ าหนําย 
- TAS – I : …………….….  หมายถึง การรับรองการน าเข๎า 

  การใช๎สีของเครื่องหมายรับรอง ให๎เป็นไปตามมาตรฐานรหัสสีในคอมพิวเตอร์ ที่ก าหนดไว๎ 
ดังตํอไปนี้ 

- สีเขียวอํอน       ก าหนดให๎ใช๎สี     D7F96F 
- สีเขียวเข๎ม        ก าหนดให๎ใช๎สี     477F00 
- สีแดง             ก าหนดให๎ใช๎สี     DF1000 

 

กรมวิชาการเกษตร
TAS………….. 



 

78 

 

- สีน้ าเงิน            ก าหนดให๎ใช๎สี     00067F 
- สีด า                ก าหนดให๎ใช๎สี    000000 
- สีขาว              ก าหนดให๎ใช๎สี     FFFFFF 
ในกรณีที่ไมํสามารถพิมพ์งานแบบ 4 สีได๎ อนุญาตให๎ใช๎เครื่องหมายรับรองแบบพิมพ์ 1 สี โดย

สามารถเลือกสีได๎ตามความเหมาะสม เพ่ือให๎เครื่องหมายรับรองมีความโดดเดํนและชัดเจนที่สุด 

  ตัวอักษรที่ปรากฏในเครื่องหมายรับรอง ก าหนดให๎ใช๎รูปแบบดังนี้  
- ภาษาไทย   DS Sathorn   
- ภาษาอังกฤษ  Lucida Handwritting, italic 

ชื่อหนํวยรับรองและรหัสรับรองใช๎ตัวอักษรรูปแบบ TH SarabunPSK ความสูงไมํน๎อยกวํา 2 มิลลิเมตร 
 3) การแสดงฉลากและการกลําวอ๎างวําเป็นอินทรีย์  
  3.1) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100% สํวนประกอบทั้งหมดต๎องมาจากการผลิตแบบอินทรีย์ ให๎
แสดงเครื่องหมายได ๎
  3.2) ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่มีสํวนประกอบที่มาจากการผลิตแบบอินทรีย์ตั้งแตํ 95% ให๎แสดง
เครื่องหมายได ๎
  3.3) ผลิตภัณฑ์มีสํวนประกอบจากผลิตผลอินทรีย์ สํวนประกอบจากการผลิตแบบอินทรีย์ 70 
– 94 % ไมํอนุญาตให๎แสดงเครื่องหมาย 
  3.4) สินค๎าในชํวงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ห๎ามแสดงเครื่องหมายรับรอง 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17  ตัวอย่างการแสดงฉลากและกล่าวอ้างผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
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บทท่ี 7   
การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 

ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ เกษตรกรสามารถใช๎ปัจจัยการผลิต เชํน ปุ๋ย สารปรับปรุงบ ารุงดิน สาร
ควบคุมโรคและศัตรูพืช ทั้งนี้ต๎องเป็นไปตามกฎข๎อบังคับของประเทศและประเทศคํูค๎า และจะต๎องใช๎อยําง
ระมัดระวังตามหลักการทางวิชาการเพ่ือปูองกันไมํให๎เกิดผลกระทบตํอนิเวศวิทยาของดินหรือฟาร์มได๎ โดย
ปัจจัยการผลิตอินทรีย์ภายใต๎มาตรฐาน มกษ. 9000 เลํม 1 – 2552 ที่กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองต๎อง
ได๎รับการยอมรับจากหนํวยรับรองหรือหนํวยงานที่มีอ านาจหน๎าที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ คณะท างานทบทวน
หลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช, 

2560). 

7.1 หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 
ปัจจัยการผลิต เชํน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ สารที่ใช๎ควบคุมศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ ต๎องได๎รับการขึ้นทะเบียน

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกภายใต๎
พระราชบัญญัติดังกลําว 

7.2 การขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร 
ด าเนินการมาตั้งแตํปี 2546 โดยคณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิต

พืชอินทรีย์  ซึ่งมีหน๎าที่ทบทวน  เสนอข๎อคิดเห็น  และแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนปัจจัยการ
ผลิตพืชอินทรีย์  ด าเนินการเพ่ือให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียให๎ข๎อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนปัจจัย
การผลิตพืชอินทรีย์  พิจารณาปัจจัยการผลิตหรือสารที่เพ่ิมเติมจากบัญชีรายชื่อที่อนุญาตให๎ใช๎ตามมาตรฐานการ
ผลิตพืชอินทรีย์  ซึ่งรวมถึงปัจจัยการผลิตที่ผลิตเป็นการค๎า  มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 7.3 ขั้นตอนการยื่นขอปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 
      1)  ผู๎ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ สามารถกรอกข๎อมูลในแบบค าขอการขึ้น

ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ และยื่นที่กลุํมพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตพืช กองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค๎าพืช อาคาร กวป. (ตึก 8 ชั้น) พร๎อมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนดังนี้ 
   (1) เมล็ดพันธุ์/ส่วนขยายพันธุ์ 
    - ส าเนาใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า (พ.พ.3) /ส าเนาใบอนุญาตขาย
เมล็ดพันธุ์ควบคุม (พ.พ.4) /ส าเนาใบอนุญาตน าเข๎าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า (พ.พ.5) /ส าเนาใบอนุญาต
สํงออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า (พ.พ.6) /ส าเนาใบอนุญาตน าผํานซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค๎า (พ.พ.7) 
ที่ได๎รับจาก สคว. (ที่ยังมีอายุ) 
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 - ต๎นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอยํางเมล็ดพันธุ์ พร๎อมผลการวิเคราะห์โลหะหนักที่มี
อายุไมํเกิน 6 เดือนโดยห๎องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 
 - ใบรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ 
 - เอกสารแสดงกรรมวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทุกขั้นตอนโดยละเอียด 
 - ตัวอยํางฉลากเมล็ดพันธุ์ เอกสารก ากับ และข๎อความที่แสดงในฉลาก เชํนค าแนะน าการใช๎  
 - ภาพถํายหรือตัวอยํางภาชนะหีบหํอบรรจุเมล็ดพันธุ์  
 - ตัวอยํางเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ๎ามี) 
 - เอกสารอ่ืนๆเชํนหลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหนํวยงานอ่ืนหรือ 
สถาบันที่นําเชื่อถือ 

 (2) ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ 
 - ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ (ท.อ.3) หรือส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ย
ชีวภาพ (ท.ช.๓) จาก สคว. (ที่ยังมีอายุ) 
 - ส าเนาใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือการค๎า (ผ.ป. 3) หรือส าเนาใบอนุญาตน าเข๎าปุ๋ย (น.ป. 
1) ที่ได๎รับจาก สคว. (ที่ยังมีอายุ) 
 - ต๎นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอยํางปุ๋ยอินทรีย์พร๎อมผลการวิเคราะห์โลหะหนัก ที่มี
อายุไมํเกิน 6 เดือน โดยห๎องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 
 - เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทุกขั้นตอนโดยละเอียด
ตัวอยํางฉลากปุ๋ยอินทรีย์และข๎อความที่แสดงในฉลาก 
 - เอกสารก ากับปุ๋ยอินทรีย์ เชํน ค าแนะน าการใช๎ วิธีการใช๎ อัตราที่ใช๎ ข๎อควรระวัง ฯลฯ 
 - ภาพถํายหรือตัวอยํางภาชนะหีบหํอบรรจุปุ๋ยอินทรีย์ 
 - ตัวอยํางปุ๋ยอินทรีย์ที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ๎ามี) 
 - เอกสารอ่ืนๆเชํน หลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหนํวยงานอ่ืนหรือ
สถาบันที่นําเชื่อถือ 

 (3) สารที่ใช้ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช  
 - ส าเนาใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./กษ./กวก.2) ที่ได๎รับจาก สคว. (ที่ยังมี
อายุ)  
 - ต๎นฉบับรายงานผลการทดสอบตัวอยํางสารที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช พร๎อมผล
วิเคราะห์โลหะหนักที่มีอยูํไมํเกิน 6 เดือนโดยห๎องปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ 
 - เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตสารที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช
ทุกขั้นตอนโดยละเอียด 



 

81 

 

 - ตัวอยํางฉลากสารที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืชและข๎อความที่แสดงในฉลาก (ถ๎ามี) 
เอกสารก ากับสารที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืช เชํน ค าแนะน าการใช๎ วิธีการใช๎ อัตราที่ใช๎ ข๎อควรระวัง ฯลฯ 
(ถ๎ามี) 
 - ภาพถํายหรือตัวอยํางภาชนะหีบหํอบรรจุ  
 - ตัวอยํางสารที่ใช๎ส าหรับควบคุมศัตรูและโรคพืชที่ขอขึ้นทะเบียน (ถ๎ามี) 
 - เอกสารอ่ืนๆ เชํนหลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหนํวยงานอ่ืนหรือ
สถาบันที่นําเชื่อถือ 

    (4) สารทีใ่ช้ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - เอกสารแสดงรายการวัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต 
 - ตัวอยํางฉลากสารที่ใช๎ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - เอกสารก ากับสารที่ใช๎ปรับปรุงบ ารุงดิน เชํน ค าแนะน าการใช๎ วิธีการใช๎ ฯลฯ 
 - ภาพถํายสารที่ใช๎ปรับปรุงบ ารุงดิน 
 - ตัวอยํางสารที่ใช๎ปรับปรุงบ ารุงดิน (ถ๎ามี) 
 - เอกสารอ่ืนๆเชํนหลักฐานการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์จากหนํวยงานอ่ืน หรือ
สถาบันที่นําเชื่อถือ 

2) กลุํมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ตรวจสอบความถูกต๎องและความครบถ๎วนของ
เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

3) คณะท างานและทบทวนฯ พิจารณาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 
4) กลุํมพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการผลิตพืช แจ๎งผลการพิจารณาขอขึ้นทะเบียนให๎ผู๎ขอขึ้น

ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ทราบ และแสดงรายชื่อผู๎ที่ผํานการพิจารณาในทะเบียนรายชื่อผู๎ได๎รับการขึ้น
ทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์  
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ตารางที่ 11  
แผนภูมิขั้นตอนการข้ึนทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : (กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค๎าพืช, 2560). 

 
 
 

 

เอกสารไมํครบถ๎วน 

ผู๎ขอขึ้นทะเบียน 
ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียน 
ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

จัดท าหนังสือแจ๎งผลการพิจารณา 
ให๎ผู๎ขอข้ึนทะเบียนทราบ 

แสดงรายชื่อบริษัทและรายการ 

ปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์  
ทาง website organic.doa.go.th  

ผําน/ไมํผําน 

เอกสารครบถ๎วน 

ตรวจสอบค าขอ 

คณะท างานทบทวนหลักเกณฑ์และพิจารณาขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิต
พืชอินทรีย์พิจารณาเอกสารขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ 

http://www.doa.go.th/gap
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บทท่ี 8   
ระบบการผลิตเกษตรอนิทรีย์ 

8.1 ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
 ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยแบํงออกเป็น 2 ประเภท ซึ่ง(วิฑูรย์ และเจษณี,  
2546) และ (พันธ์จิตต์, 2549) ได๎อธิบายไว๎ดังนี้ 
 1) เกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง 
 เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งพัฒนามาจากภูมิปัญญาพ้ืนบ๎านปราชญ์ชาวบ๎าน หรือครูภูมิปัญญาไทยไมํได๎
รับการรับรองมาตรฐานจากหนํวยงานรับรอง มุํงเน๎นเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต โดยการลดปัจจัยน าเข๎าที่ต๎องซื้อ
จากภายนอก ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนเรํงการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถสร๎าง
ความปลอดภัยให๎แกํผู๎ผลิตและผู๎บริโภคได๎ในระดับหนึ่ง 
 2) เกษตรอินทรีย์แบบรับรองมาตรฐาน 
 เป็นการท าเกษตรอินทรีย์แบบมีการรับรองมาตรฐาน มุํงเน๎นเพ่ือจ าหนํายผํานทางระบบตลาด
ทั่วไปหรือการตลาดทางเลือก ซึ่งเม่ือได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล๎ว ผู๎บริโภคก็จะพิจารณาเลือก
ซื้อจากความเชื่อถือในตรารับรอง และหากตรารับรองมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานจากตํางประเทศ จะท า
ให๎ผลผลิตสามารถสํงออกไปจ าหนํายในตํางประเทศได๎ด๎วย หรือส าหรับผู๎ผลิต-ผู๎ประกอบการที่ต๎องการสํงออก
ก็มักจะขอรับรองมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ ที่ต๎องการสํงออก 
 อยํางไรก็ตามในระดับสากลค าวําเกษตรอินทรีย์จะหมายถึง การท าเกษตรอินทรีย์ที่มีการตรวจ
รับรองมาตรฐานเทํานั้น แตํส าหรับในประเทศไทยเนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์เริ่มต๎นมาจากการท าเกษตร
ทางเลือก  และมีความคล๎ายคลึงกับการท าการเกษตรในอดีตของไทยที่ไมํใช๎สารเคมีทางการเกษตร 
นอกจากนั้นในการสํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในระยะเริ่มต๎นมุํงเน๎นเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตและยังไมํมีการ
รับรองมาตรฐาน ดังนั้นเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยจึงมี 2 รูปแบบดังที่ได๎กลําวไว๎แล๎วข๎างต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18  ตัวอย่างการท าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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8.2 รูปแบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 
 การผลิตเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะการผลิตข๎าวและผักอินทรีย์มีหลายรูปแบบ จากการศึกษาของ
(ศุภชัย และคณะ, 2550) พบวํามีผู๎ผลิต 7 รูปแบบ ได๎แกํ องค์กรพัฒนาเอกชน บริษัทสํงออกที่มีฟาร์มเกษตร
อินทรีย์ บริษัทสํงออกที่ท าสัญญากับเกษตรกร เจ๎าของฟาร์มผู๎จ าหนํายภายในประเทศ ผู๎รวบรวมผลผลิตจัด
จ าหนํายภายในประเทศ ผู๎แปรรูปจัดจ าหนํายภายในประเทศ และโครงการสํงเสริมของภาครัฐ ซึ่งแตํละ
รูปแบบมีวิธีการท างานที่แตกตํางกัน ตั้งแตํการผลิต การจัดหาผลผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปร
รูป การจ าหนําย การตรวจสอบรับรอง และส าคัญที่สุด คือ การสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
 ขณะที ่(ชนวน และคณะ, 2550) แบํงผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์เป็น 3 ประเภท คือ 
 1)  ผู้ผลิตเดี่ยว เป็นลักษณะฟาร์มครอบครัวขนาดใหญํมีเปูาหมายเพ่ือการค๎า 
 2)  กลุ่มผู้ผลิต ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเกษตรกรรายยํอย สํวนใหญํจะมีการท าฟาร์มแบบมี 
พันธสัญญา โดยสามารถแยกยํอยเป็น 2 แบบ ได๎แกํ 
  - กลุํมเกษตรกรภายใต๎โครงการเกษตรอินทรีย์ 
  - กลุํมเกษตรกรภายใต๎การท าสัญญาเป็นผู๎ผลิต (Grower) ให๎แกํบริษัทผู๎ค๎า โดยผลผลิต
เกษตรอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท 
 3)  ผู้ประกอบการ หรือฟาร์มบริษัทขนาดใหญ่ โดยมีลักษณะการผลิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือการค๎า 
มีระดับการรับรองมาตรฐานตามตลาดของสินค๎า 

 
ภาพที่ 19  ตัวอย่างการตรวจรับรองกลุ่มผู้ผลิตมะพร้าวอินทรีย์  
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บทท่ี 9   
การตลาดเกษตรอินทรยี ์

9.1 ช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ 
 ชํองทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์สํวนใหญํมีลักษณะคล๎ายกับการตลาดของสินค๎า
เกษตรทั่วไป อาจจะแตกตํางที่กลุํมผู๎บริโภคเปูาหมาย ซึ่งท าให๎ชํองทางการตลาดของเกษตรอินทรีย์มีลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกตํางไปบ๎างบางสํวน โดยรวมแล๎วอาจแบํงได๎เป็น 2 แบบหลัก ๆ คือ ตลาดทางเลือกและตลาด
กระแสหลัก (ศุภชัย และคณะ, 2550) 

 9.1.1 ตลาดทางเลือก  

คือรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแบบใหมํระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภคที่ค านึงถึง

สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เกื้อหนุนให๎เกิดความเข๎าใจ เห็นอกเห็นใจ และรับผิดชอบซึ่งกันและกัน กิ จกรรมการ

ซื้อขายในระบบตลาดทางเลือกตั้งอยูํบนคติที่วําทั้งผู๎ผลิตและผู๎บริโภคตํางต๎องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และพัฒนา

ไปสูํการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งสองฝุาย รูปแบบการท าตลาดทางเลือกในสังคมไทย สามารถสรุปได๎ใน 2

รูปแบบ คือ  

  1)  เริ่มต๎นจากผู๎ผลิตในพ้ืนที่ที่มีพัฒนาการมาจากการท าเกษตรทางเลือก และกลุํมออมทรัพย์

หรือกลุํมแมํบ๎านรวมตัวกันท าการตลาดโดยประสานงานกับองค์กรพัฒนา และกลุํมผู๎บริโภค ลักษณะการขายมี

ทั้งการเปิดร๎านค๎าปลีก การขายตามตลาดนัดในท๎องถิ่น ตั้งแผงขายในสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล การ

ขายสํงพํอค๎า การออกร๎านตามงานตํางๆ ขายตรงตามบ๎าน สํงขายระหวํางองค์กรชาวบ๎านด๎วยกันเอง 

  2)  เริ่มต๎นจากผู๎บริโภคที่มีส านึกในด๎านความคุ๎มครองผู๎บริโภคและพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล๎อม 

โดยมีรูปแบบเปิดร๎านค๎าปลีกเฉพาะด๎านเป็นรูปแบบหลัก หรือประสานกับกลุํมผู๎ผลิตในการกระจายผลผลิตใน

หนํวยงานตํางๆ 

 โดยรูปแบบของตลาดทางเลือกสามารถสรุปได๎ ดังนี้ 
 1)  ตลาดท้องถิ่น 

 ตลาดท๎องถิ่นมีแนวโน๎มที่จะให๎คําตอบแทนตํอเกษตรกรสูงกวําตลาดแบบอ่ืน เนื่องจากเกษตรกร
สามารถจ าหนํายผลผลิตให๎กับผู๎บริโภคได๎โดยตรง ถึงแม๎วําจะมีคําใช๎จํายในเรื่องคําขนสงและคําแรงเพ่ิมขึ้นแตํ
จดัวําไมํสูงมาก เพราะตลาดเหลํานี้มักไมํได๎อยูํหํางไกลกับแหลํงผลิตและด๎วยปริมาณการขายที่น๎อย แรงงานที่
ใช๎ในการจัดเตรียมผลผลิตมักเป็นแรงงานในครัวเรือน 
 ประโยชน์อีกด๎านหนึ่งของตลาดท๎องถิ่นคือชํวยท าให๎ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคเกิดความรู๎สึกรํวมกันใน
ชุมชน มีเอกลักษณ์ และมีความผูกพันกัน เป็นการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ของเกษตรกรจากการปฏิสัมพันธ์
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ระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภค ท าให๎เกษตรกรมีโอกาสที่จะเรียนรู๎เกี่ยวกับความต๎องการของผู๎บริโภคและความ
เปลี่ยนแปลงของตลาด 
  
 2)  ตลาดในชุมชน 
 ตลาดในชุมชนสํวนใหญํเป็นตลาดที่เปิดขายในชํวงเช๎าตรูํ และมักจะเปิดขายในชํวงระยะเวลาสั้น ๆ 
เพียง 1-2 ชั่วโมง สมาชิกในชุมชนน าสินค๎าที่ผลิตได๎ในครอบครัวมาจ าหนําย สินค๎าสํวนใหญํมักเป็นอาหารสด
หรืออาหารแปรรูปอยํางงําย ตลาดในชุมชนเหมาะกับผลผลิตจากเกษตรกรรายยํอย เป็นผลผลิตที่ไมํคํอยมีการ
ผลิตในชุมชนมากนักและควรเป็นผลิตผลที่มีความตํอเนื่องแตํไมํเหมาะกับผลผลิตที่มีปริมาณมาก เพราะตลาด
ชุมชนมักมีขนาดเล็ก 
 ข๎อดีของตลาดในชุมชนคือเกษตรกรผู๎ผลิตเสียคําใช๎จํายในการขายผลผลิตต่ ามาก ท าให๎เกษตรกร
ได๎รับรายได๎เต็มจากการขาย ซึ่งได๎เงินสดเป็นรายได๎ประจ า และชํวยแบํงเบาภาระส าหรับคํ าใช๎จํายประจ าวัน
ของครอบครัวเกษตรกรได๎ แตํราคาผลิตผลที่จ าหนํายในตลาดชุมชนนี้มักจะมีราคาคํอนข๎างต่ าเพราะ
ความสามารถในการซื้อสินค๎ามีอยูํน๎อย นอกจากนี้ตลาดในชุมชนมักจะไมํใชํตลาดเฉพาะผลผลิตเกษตรอินทรีย์
เทํานั้น  
 3)  ตลาดนัดท้องถิ่น 

 ตลาดนัดในท๎องถิ่นสํวนใหญํเป็นตลาดคล๎ายกับตลาดชุมชน แตํอาจมีขนาดใหญํกวํา และมักจัดใน
ที่มีผู๎บริโภคอยูํหนาแนํน เชํน โรงพยาบาล สถานที่ราชการตํางๆ ตลาดนัดนี้จะเปิดขายเฉพาะวันที่ก าหนดไว๎ 
ระยะเวลาในการเปิดขายอาจเพียงครึ่งวันหรือเต็มวันขึ้นอยูํกับปริมาณของผู๎บริโภคและข๎อจ ากัดของสถานที่ 
 ในตลาดนัดเชํนนี้มักจะต๎องการกลุํมบุคคลหรือองค์ใดองค์กรหนึ่งที่ท าหน๎าที่ในการประสานงานกับ
เจ๎าของพ้ืนที่และประชาสัมพันธ์ให๎กับผู๎บริโภค ซึ่งกลุํมบุคคลหรือองค์กรที่เป็นผู๎จัดตลาดนัดนี้อาจมีนโยบายที่
ชัดเจนเกี่ยวกับคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะน าผลผลิตเข๎ามาจ าหนํายในตลาดนัด ความชัดเจนในนโยบาย
ลักษณะนี้จะชํวยให๎ตลาดนัดเป็นเครื่องมือในการสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ที่ส าคัญได๎เชํนกัน 
 
 4)  ตลาดสมาชิก 

 ตลาดระบบนี้ได๎รับอิทธิพลมาจากระบบเกษตรในตํางประเทศ เชํน ระบบชุมชนสนับสนุน
การเกษตรในสหรัฐอเมริกา (Community supported agriculture, CSA ) ระบบเตเก๎ในญี่ปุุนและระบบ
กลํองผักในยุโรป ตลาดสมาชิกเน๎นที่สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางเกษตรกรผู๎ผลิตและผู๎บริโภคโดยมีการวาง
แผนการผลิตรํวมกันระหวํางเกษตรกรผู๎บริโภค มีการตกลงราคาลํวงหน๎า และอาจมีการสนับสนุนเงินทุน
ลํวงหน๎าให๎กับเกษตรกรเพ่ือใช๎ลงทุนในการผลิต โดยผู๎ผลิตจะจัดสํงผลผลิตให๎กับผู๎บริโภคโดยตรง ระบบ
สมาชิกจะเน๎นผลิตผลที่เป็นผักสดเป็นสํวนใหญํหรืออาจมีผลไม๎รํวมด๎วยบ๎างเล็กน๎อย นอกจากนี้เกษตรกรผู๎ผลิต
หรือผู๎จัดสํงจ าเป็นต๎องมีรถบรรทุกและแรงงานในการจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
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 5)  ร้านค้าปลีกเฉพาะด้าน 

 ร๎านค๎าปลีกเฉพาะด๎าน (Specialized shop) อาจเป็นร๎านค๎าที่มีนโยบายในการจ าหนํายผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์โดยตรง หรืออาจเป็นร๎านสุขภาพและมีผลิตผลเกษตรอินทรีย์รํวมจ าหนํายด๎วย ความแตกตําง
ของร๎านเกษตรอินทรีย์และร๎านสุขภาพอยูํทีความเข๎มงวดในการคัดสรรสินค๎าเข๎ามาจ าหนําย ในร๎านเกษตร
อินทรีย์สินค๎าที่มีจะต๎องมาจากกระบวนการผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ตรวจสอบได๎ ในขณะที่ร๎านสุขภาพอาจ
ยอมรับสินค๎าที่ได๎จากการผลิตที่ควบคุมการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือการผลิตที่ปลอดจากสารเคมีเข๎ามา
จ าหนํายได๎ สินค๎าที่มีจ าหนํายในร๎านค๎าปลีกเฉพาะด๎านมักได๎จากการรวบรวมมาจากแหลํงตํางๆกัน ไมํจ ากัด
เฉพาะในละแวกของชุมชนตัวเองบางร๎านอาจมีสินค๎าน าเข๎าจากตํางประเทศ กลุํมผู๎บริโภคที่สนใจในผลผลิต
เกษตรอินทรีย์สํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่มีความสนใจด๎านการรักษาสุขภาพ มีการศึกษา ร๎านค๎าปลีกเฉพาะด๎าน
เหลํานี้มักพบได๎ในตัวเมอืงที่เป็นชุมชนของผู๎บริโภคเป็นหลัก 
  

 6)  ตลาดขายส่งเฉพาะด้าน 

 ลักษณะตลาดขายสํงเฉพาะด๎าน คือ การขายผลผลิตให๎กับร๎านอาหาร โรงแรม หรือโรงครัวของ
องค์กร เชํน โรงเรียน และโรงพยาบาล ตลาดประเภทนี้จะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อผู๎บริโภคโดยรวมมีความตื่นตัว
เรื่องเกษตรอินทรีย์คํอนข๎างสูง เพราะทั้งผู๎บริหารและผู๎บริโภคที่มาใช๎บริการต๎องเข๎าใจและมีความสนใจเรื่อง
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะอยํางยิ่งราคาของผลิตผลอินทรีย์ที่สูงกวําผลิตผลทั่วไป 

 9.1.2 ตลาดกระแสหลัก  

 มีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศ และตลาดสํงออก ซึ่งต๎องมุํงเน๎นการเสนอสินค๎ าที่มีคุณภาพ

สม่ าเสมอกวํา และถึงแม๎วําตลาดกระแสหลักจะมีศักยภาพในการขยายตลาดให๎ครอบคลุมผู๎บริโภคให๎

กว๎างขวางขึ้น แตํมักจะเสียคําใช๎จํายสูง ผู๎ผลิตจะต๎องเสียคําใช๎จํายในการวางสินค๎า ต๎องดูแลในการขนสํงและ

จัดวางสินค๎าเอง นอกจากนี้ระบบการช าระเงินใช๎เวลานาน ซึ่งนับเป็นข๎อจ ากัดส าหรับเกษตรกรและผู๎ค๎าราย

ยํอย 

 สํวนตลาดสํงออกผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ สหภาพยุโรป (EU) รองลงมา คือ 

ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ โดยมีข๎าวพืชที่ส าคัญที่สุด ตามมาด๎วย ผัก ผลไม๎ ข๎าวโพด สมุนไพร และ

เครื่องเทศ (ส านักข่าวพาณิชย์, 2550) ซึ่งตลาดสํงออกถือเป็นตลาดที่ส าคัญและเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการ

สํงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะเริ่มต๎น  

 ตลาดภายใน และตลาดสํงออก มีลักษณะและข๎อจ ากัดตํางกัน โดยตลาดภายในมักเป็นตลาดบนถึง

ระดับกลาง ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต หรือตลาดระบบสมาชิก ตลาดแบบนี้ต๎องการผลผลิตหลากหลายชนิด และมี

แนวโน๎มการท าการตลาดไปสูํการพบผู๎บริโภคโดยตรงมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสินค๎าให๎พร๎อมปรุงมากขึ้น 
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(Ready to cook) แตํอยํางไรก็ตามผู๎ผลิตหลายรายพยายามที่จะเพ่ิมชํองทางการตลาดให๎มากขึ้น โดยการลง

มาสูํการท าตลาดหน๎าฟาร์ม จนถึงตลาดในท๎องถิ่น การคัดเกรดผลผลิตน าผลผลิตที่เกรดต่ าลงมาขายในระดับ

ท๎องถิ่นในราคาที่ถูกกวําในซูเปอร์มาร์เก็ต ขณะที่ตลาดสํงออกมักจะเจาะจงการท าการตลาดไปที่ผลผลิตอยําง

ใดอยํางหนึ่งเพราะประเด็นส าคัญเรื่องปริมาณสินค๎าที่จะสํงมอบและการควบคุมคุณภาพ (พันธ์จิตต์ และศุภพร

, 2552). 
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บทท่ี 10   
แนวทางการผลิตพืชอนิทรีย์ให้ได้รับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  

9000 เลม่ 1-2552  

10.1 แนวทางและวธิีการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ของเจ้าหน้าที่ 

แนวทางในการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อให๎ได๎รับรองตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร 9000 เลํม 1-2552 ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้ (สุธาทิพย์, 2556). 

 ข้อก าหนดที่ 1 พื้นที่ 
  1) พ้ืนที่เสี่ยงตํอการปนเปื้อน เชํน ติดแปลงเคมีและไมํมีแนวกันชน พ้ืนทีล่าดเอียง และพ้ืนที่อยูํต่ ากวํา
แปลงเคม ี
  แปลงที่อยูํติดกับแปลงเคมีและไมํมีแนวกันชนถือวําไมํผํานข๎อก าหนดที่ 1 แตํหากเกษตรกรต๎องการขอ
การรับรองให๎จัดท าแนวกันชนที่สามารถปูองกันการปนเปื้อนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ หากระยะเวลาในการ
จัดท าแนวกันชนมีระยะเวลายาวนานกวําระยะปรับเปลี่ยนให๎ยื่นขอการรับรองใหมํ สํวนกรณีที่แนวกันชนเป็น
พืชชนิดเดียวกันกับพืชที่ขอการรับรอง ถ๎ามีการปลูกเหลื่อมเวลาและมีการจัดการที่สามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนหรือการสูญเสียความเป็นอินทรีย์ได๎อยํางชัดเจน ให๎ผํานข๎อก าหนด๕ 
  2) พื้นที่ประสบอุทกภัย 
 กรณีแปลงใหมํหรือแปลงตํออายุที่เกิดน้ าทํวมเนื่องจากภัยพิบัติ ให๎ผู๎ตรวจประเมินสุํมเก็บตัวอยํางดิน 
น้ า และพืชตรวจวิเคราะห์สารเคมีและโลหะหนัก ถ๎าตรวจไมํพบสารเคมีและโลหะหนัก ให๎ผํานข๎อก าหนดที่ 1 
แตํหากพบสารเคมีให๎เข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยนใหมํ สํวนแปลงที่อยูํในระยะปรับเปลี่ยน ถ๎าตรวจไมํพบสารเคมี
และโลหะหนัก ให๎คงระยะปรับเปลี่ยนเทําที่เหลืออยูํ แตํหากพบสารเคมีให๎เพ่ิมระยะปรับเปลี่ยน โดยรวมระยะ
ปรับเปลี่ยนที่เหลืออยูํกับระยะปรับเปลี่ยนที่เพ่ิมข้ึนเป็น 12 เดือน และ 18 เดือน ส าหรับพืชล๎มลุกและพืชยืน
ต๎นตามล าดับ แตํหากตรวจพบโลหะหนักในแปลงใหมํหรือแปลงตํออายุ และแปลงระยะปรับเปลี่ยน ถือวําไมํ
ผํานข๎อก าหนดที่ 1 
 3) ใช๎น้ าจากระบบชลประทานหรือแหลํงน้ าที่เสี่ยงตํอการปนเปื้อน 
  การใช๎น้ าจากระบบชลประทานหรือน้ าที่ไมํผํานแปลงเคมีให๎ผํานข๎อก าหนดที่ 1 สํวนการใช๎น้ าจาก
ระบบชลประทานหรือน้ าที่ผํานแปลงเคมี จะต๎องมีบํอพักน้ า 1 บํอ และบํอน้ าใช๎ 1 บํอ รวมทั้งต๎องมีผล
วิเคราะห์น้ าเพื่อยืนยันวําน้ าที่ใช๎ไมํปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก    
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ข้อก าหนดที่ 2 การวางแผนการจัดการ 
        1) ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแปลงพืชอินทรีย์ 

 ให๎ผู๎ขอการรับรองปรับปรุงแก๎ไขโดยจัดท าภาชนะรองรับและน าขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลไปทิ้งนอก
แปลง แตํหากเป็นขยะหรือสิ่งปฏิกูลที่ปนเปื้อนสารพิษให๎เข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยนใหมํ และหากตรวจพบโลหะ
หนักถือวําไมํผํานข๎อก าหนดที่ 2 สํวนเศษอาหารในครัวเรือนสามารถน ามาหมักใช๎ในแปลงอินทรีย์ได๎ 

2) ไมํมีการจัดการน้ าใช๎จากการซักล๎างหรือน้ าใช๎ในครัวเรือน 
 ให๎ผู๎ขอการรับรองปรับปรุงแก๎ไขให๎ถูกสุขลักษณะ โดยการท ารํองระบายน้ าเพ่ือระบายน้ าออกนอก
แปลงหรือท าบํอน้ าทิ้ง เพ่ือปูองกันมิให๎น้ าใช๎จากการซักล๎างหรือน้ าทิ้งจากครัวเรือนสัมผัสผลผลิต และต๎องไมํ
น าน้ าจากการซักล๎างหรือน้ าทิ้งจากครัวเรือนไปใช๎ในแปลงพืชอินทรีย์       
  

3) การน ากระสอบปุ๋ยเคมีมาใช๎ในแปลง 
 ห๎ามน ากระสอบปุ๋ยเคมีมาใช๎ในแปลงพืชอินทรีย์ ยกเว๎นกรณีกระสอบบรรจุอาหารสัตว์สามารถ
น ามาใช๎ได ๎

ข้อก าหนดที่ 3 เมล็ดพันธุ์ และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 
 1) ใช๎เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีโดยไมํล๎างท าความสะอาด หรือล๎างแล๎วเทน้ าทิ้งในแปลงพืชอินทรีย์  

หากพบการใช๎เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมีโดยไมํล๎างท าความสะอาดหรือล๎างแล๎วเทน้ าทิ้งในแปลงพืช
อินทรีย์ ให๎เริ่มระยะปรับเปลี่ยนใหมํทั้งกรณีตรวจแปลงใหมํและแปลงตํออายุ          

2) ปลูกพืชหลายชนิดหรือปลูกแบบผสมผสาน และสงสัยหรือพบวํามีพืชบางชนิดดัดแปรพันธุกรรมใน
แปลงพืชอินทรีย ์

กรณีสงสัยวําพืชที่ปลูกมีการดัดแปรพันธุกรรมให๎ผู๎ขอการรับรองสํงตัวอยํางพืชตรวจวิเคราะห์ GMOs 
หรือขอหนังสือรับรองเพ่ือแสดงวําเมล็ดพันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์ไมํเป็น GMOs จากบริษัทผู๎ผลิต/ผู๎จัดจ าหนําย  
แตํหากพบพืชชนิดใดชนิดหนึ่งในแปลงพืชอินทรีย์เป็น GMOs ให๎ก าจัดพืชชนิดนั้นออกจากแปลง และไมํให๎ 
การรับรองพืชชนิดนั้นในกรณีแปลงใหมํ หรือยกเลิกการรับรองพืชชนิดนั้นทันทีในกรณีแปลงตํออายุ 

3) การใช๎เมล็ดพันธุ์หรือสํวนขยายพันธุ์ที่มาจากแปลงเคมี 
เมล็ดหรือสํวนขยายพันธุ์ต๎องไมํคลุกหรือแชํสารเคมี และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได๎ตั้งแตํครั้งแรกถือเป็น

ผลผลิตอินทรีย์ แตํหากน าเมล็ดหรือสํวนขยายพันธุ์ที่คลุกหรือแชํสารเคมีมาปลูกในแปลงอินทรีย์ จะต๎องเข๎าสูํ
ระยะปรับเปลี่ยนส าหรับพืชล๎มลุก 12 เดือน และพืชยืนต๎น 18 เดือน ทั้งกรณีแปลงใหมํและแปลงตํออายุ 

ข้อก าหนดที่ 4 การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
  1) การใช๎ปุ๋ยอินทรีย์และ/หรือน้ าหมัก 

ปุ๋ยอินทรีย์ที่อนุญาตให๎ใช๎ในการผลิตพืชอินทรีย์ ได๎แกํ 
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 - ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตใช๎เองในแปลงและจ าหนํายในกลุํมโดยไมํมีเครื่องหมายการค๎า ไมํต๎องขึ้นทะเบียน 
ปุ๋ยอินทรีย์กับ สคว. และไมํต๎องขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตกับ สมพ. สามารถน ามาใช๎ในการผลิตพืชอินทรีย์ได๎  
เมื่อสํวนผสมหรือวัตถุดิบนั้น มาตรฐานอนุญาตให๎ใช๎ได๎หรือเป็นสํวนผสมหรือวัตถุดิบที่หนํวยรับรองยอมรับ 
 - ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขออนุญาตผลิตเพ่ือการค๎าและได๎ขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์กับ สคว. และขึ้นทะเบียน
ปัจจัยการผลิตกับ สมพ. แล๎ว (ดังรายชื่อใน www.doa.go.th/organic)  

หากพบการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเป็นการค๎าซึ่งไมํได๎ขออนุญาตผลิตเพ่ือการค๎า และไมํได๎ขึ้นทะเบียน 
ปุ๋ยอินทรีย์กับ สคว. และไมํได๎ขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตกับ สมพ. ส าหรับแปลงใหมํและแปลงตํออายุให๎ผู๎ยื่น
ขอการรับรองหยุดการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ และเพ่ิมระยะปรับเปลี่ยน เป็น 60 - 180 วัน ส าหรับแปลงที่ใบรับรองมี
อายุการรับรองให๎หยุดใช๎ปุ๋ยอินทรีย์และพักใช๎ใบรับรอง 60 – 180 วัน และหากฝุาฝืนให๎เพิกถอนการรับรอง 
แตํหากพบวําปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ าหมักที่น ามาใช๎มีสํวนผสมของปุ๋ยเคมี สารเคมี หรือสารที่มาตรฐานไมํอนุญาตให๎
ใช๎ ให๎ยกเลิกการรับรองกรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง หรือไมํให๎การรับรองกรณีแปลงใหมํและแปลงตํออายุ 
และต๎องเข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยนใหมํตามมาตรฐานก าหนด 

2) ใช๎มูลไกํไขํท่ีเลี้ยงแบบกรงตับ 
ห๎ามมิให๎ใช๎มูลไกํที่เลี้ยงแบบกรงตับ หากพบการใช๎ให๎ยกเลิกการรับรอง กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง 

หรือไมํให๎การรับรองกรณีแปลงใหมํและแปลงตํออายุ และต๎องเข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยนใหมํ  ตามที่มาตรฐาน
ก าหนด                                                                                                     

 
3) การน าพืชผักและหรือขยะจากตลาดมาท าปุ๋ยหมัก 
ห๎ามมิให๎ใช๎เศษพืชผักและหรือขยะจากตลาดมาใช๎เป็นสํวนผสมในปุ๋ยหมัก เนื่องจากเสี่ยงตํอการปนเปื้อน

สารเคม ีหากพบการใช๎ให๎ยกเลิกการรับรอง กรณีแปลงที่มีอายุการรับรอง หรือไมํให๎การรับรองกรณีแปลงใหมํ
และแปลงตํออายุ และต๎องเข๎าสูํระยะปรับเปลี่ยนใหมํ ตามท่ีมาตรฐานก าหนด                                                                                                                                                                                          

ข้อก าหนดที่ 5 การจัดการศัตรูพืช 
1) การใช๎สารเคมีก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรคภายในครัวเรือน 
หากใช๎สารเคมีก าจัดแมลงและสัตว์พานะน าโรคในครัวเรือน ต๎องมีการปูองกันมิให๎ปนเปื้อนในแปลง  

พืชอินทรีย์      
2) การเผาเศษซากพืชเพ่ือควบคุมและก าจัดศัตรูพืช 
หากพบการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชอยํางรุนแรง ให๎เผาท าลายได๎โดยการจ ากัดบริเวณและ

พ้ืนที่ในการเผาท าลายอยํางเหมาะสม                                          

ข้อก าหนดที่ 6 การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
1) น าผลผลิตพืชทั่วไปมาปะปนกับผลผลิตพืชอินทรีย์ 
ส าหรับแปลงใหมํและแปลงตํออายุ หากพบการน าผลผลิตทั่วไปมาปะปนกับผลผลิตพืชอินทรีย์ ให๎ผู๎

ขอการรับรองปรับปรุงแก๎ไข และผู๎ตรวจประเมินตรวจติดตามการแก๎ไขภายใน 60 - 180 วัน ส าหรับแปลงที่มี

http://www.doa.go.th/organic
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อายุการรับรองให๎พักใช๎ใบรับรอง 60 - 180 วัน แตํหากผู๎ได๎รับการรับรองมีเจตนาน าผลผลิตทั่วไปมาปะปนกับ
ผลผลิตพืชอินทรีย์ให๎เพิกถอนใบรับรอง  

2) รวบรวมผลผลิตพืชอินทรีย์จากแปลงพืชอินทรีย์อื่นมาจ าหนําย 
ผู๎รวบรวมผลิตผลพืชอินทรีย์ที่ไมํมีแปลงผลิตเป็นของตนเอง ต๎องยื่นขอการรับรองการคัดบรรจุและ

รวบรวมผลิตผลพืชอินทรีย์ และต๎องรวบรวมผลิตผลจากแปลงที่ได๎รับการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์เทํานั้น แตํ
หากผู๎รวบรวมผลิตผลมีแปลงผลิตของตนเอง ให๎ยื่นขอการรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ส าหรับแปลงของตนเอง 
พร๎อมกับยื่นขอการรับรองการคัดบรรจุและรวบรวมผลิตผลพืชอินทรีย์                                                                                                      

ข้อก าหนดที่ 7 การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง 
1) การใช๎กระดาษหนังสือพิมพ์หํอหุ๎มผลผลิต 
 ห๎ามมิให๎ใช๎กระดาษหนังสือพิมพ์หํอหุ๎มให๎สัมผัสผลผลิตโดยตรงทั้งผลผลิตที่อยูบํนต๎น และผลิตผลที่อยูํ 

ในภาชนะบรรจุ หากพบการปฏิบัติให๎พักใช๎ใบรับรองและให๎ปรับปรุงแก๎ไขภายใน 60 - 180 วัน  

ข้อก าหนดที่ 8 การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
 1) ฉลากและการกลําวอ๎างไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ผู๎ได๎รับการรับรองที่ใช๎ฉลากไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให๎พักใช๎ใบรับรอง และให๎ปรับปรุง
แก๎ไขฉลากให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใน 60 -180 วัน หากไมํมีการแก๎ไขให๎ยกเลิกใบรับรอง กรณี
จัดพิมพ์ฉลากที่ไมํถูกต๎องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว๎จ านวนมาก ให๎ผู๎ได๎รับการรับรองท าบันทึกแจ๎งก าหนด
ระยะเวลาการใช๎ฉลากเสนอตํอกรมวิชาการเกษตร และห๎ามมิให๎ใช๎สัญลักษณ์ organic Thailand แสดงบน
บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุผลิตผลที่ได๎รับการรับรองเฉพาะมาตรฐาน GAP พืช 

2) แอบอ๎างใช๎ใบรับรองและหรือเครื่องหมายรับรองโดยไมํได๎รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร 
สวพ. 1 - 8 และ สมพ. พิจารณาด าเนินการตามกฏหมายละเมิดลิขสิทธิ์การใช๎เครื่องหมาย                                                                                                       

ข้อก าหนดที่ 9 การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบ 
1) ไมํมีบันทึกข๎อมูลการผลิตหรือบันทึกไมํครบถ๎วน 
กรณีแปลงใหมํและแปลงตํออายุให๎เป็นข๎อบกพรํอง จากนั้นให๎ปรับปรุงแก๎ไข และตรวจติดตามการ

แก๎ไขข๎อบกพรํองตามระยะเวลาที่ก าหนด สํวนแปลงที่มีอายุการรับรองให๎พักใช๎ใบรับรองและแก๎ไขข๎อบกพรํอง
ให๎แล๎วเสร็จภายใน 60 - 180 วัน โดยรายละเอียดของการบันทึกประกอบด๎วย แผนการผลิตการปฏิบัติงาน 
แหลํงที่มีของปัจจัยการผลิต ผลผลิตและปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยว การจ าหนํายและการขนสํงผลิตผลพืช
อินทรีย์        

10.2 แนวทางการผลิตพืชอินทรีย์ของเกษตรกรและได้รับรองในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 การตรวจรับรองพืชอินทรีย์ในพื้นที่รับผิดชอบส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7    มี 3 ลักษณะ
คือ การรับรองฟาร์ม  การรับรองการแปรรูป (พืชมะพร๎าวในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ฯและอ าเภอทับ
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สะแก จังหวัดประจวบฯ พืชมะมํวงหิมพานต์ ในอ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง)   และมีการรับรองการคัด
บรรจุ เม็ดมะมํวงหิมพานต์ ในอ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง  โดยใช๎แบบบันทึกการตรวจประเมินแหลํงผลิต
พืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร เรื่อง เกษตรอนิทรีย์เลํม 1 : การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนําย
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ของส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 และออกเป็น
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ซึ่งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดังกลําวมี
พ้ืนฐานมาจากมาตรฐานฉบับเดิมเมื่อปี 2543   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20  ตัวอย่างเอกสารการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์( Check list) ของเจ้าหน้าที่ 

โดยปัจจุบันผู๎ตรวจประเมินของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 ได๎ด า เนินการตรวจประเมิน
แหลํงผลิตพืชอินทรีย์ตามข๎อก าหนดดังนี้ 

1.พื้นที ่ 
แปลงที่ผํานการรับรองพืชอินทรีย์สํวนใหญํในสวพ.7 มีลักษณะปุาเขาธรรมชาติดั้งเดิม เชํน อ.ลานสกา 

อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ อ.เกาะสมุย อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อ.สุขส าราญ จ.ระนอง โดยเป็นพ้ืนที่ไมํ มี
ความเสี่ยงตํอน้ าทํวม ไมํมีการปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนัก ตั้งอยูํหํางจากแหลํงมลพิษ  
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ภาพที่ 21  พื้นที่ผลิตพืชในลักษณะปุาเขาธรรมชาติ 

โดยในปัจจุบันพืชที่สวพ.7 ให๎การรับรองสํวนใหญํในจังหวัดนครศรีฯ คือ มังคุด ในพ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ฯ คือ  มะพร๎าวกับมังคุด จังหวัดระนอง คือ มะมํวงหิมพานต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือมะพร๎าว                               
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแปลงพืชอินทรีย์ในพ้ืนที่สวพ.7 ในปัจจุบันคือน้ าทํวมแปลง ท าให๎เกิดการปนเปื้อนของ
สารเคมีตามมา 

2.การวางแผนการจัดการ  
เกษตรกรในพ้ืนที่สวพ.7 ที่ขอการรับรองพืชอินทรีย์สํวนใหญํรู๎จักการวางแผนการผลิตพืชอินทรีย์ตาม

ฤดูกาลและใช๎พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แตํปัญหาสํวนใหญํที่ผู๎ตรวจประเมินพบเจอและไมํให๎ผํานการ
รับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์คือเกษตรกรยังไมํเข๎าใจการปฏิบัติปูองกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน ทั้ง ทางดิน น้ า 
อากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 22  ลักษณะแนวกันชนทางดิน น้ า อากาศ 
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3.เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์  
ในพ้ืนที่สวพ.7 สํวนใหญํเป็นการผลิตพืชอินทรีย์ไม๎ผลผสมผสาน โดยท าการขยายพันธุ์เองในแปลงถ๎า

เป็นพืชผักตํางๆ เมล็ดพันธุ์และสํวนที่ใช๎ขยายพันธุ์สํวนใหญํได๎มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 23  การขยายพันธุ์ไม้ผลเองภายในสวน 

ปัญหาที่ผู๎ตรวจประเมินพบเจอบ๎างคือมีการคลุกสารเคมีกับเมล็ดพันธุ์และสํวนที่ใช๎ขยายพันธุ์เพ่ือ
ปูองกันก าจัดโรคแมลงและกระตุ๎นการเจริญเติบโตของราก 

4.การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน  
ในพ้ืนที่ขอการรับรองแหลํงผลิตพืชอินทรีย์ของสวพ.7 ไมํมีการเผาท าลายเศษซากพืชหรือศัตรูพืช

ภายในแปลง มีการปรับปรุงบ ารุงดินตามมาตรฐานที่ก าหนด สํวนใหญํจะเลี้ยงสัตว์และน ามูลสัตว์มาใช๎ เชํน มูล
วัว มูลไกํ มูลหมู และผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุพืชตํางในสวน เชํน จอก แหน ขุยมะพร๎าว และเศษใบไม๎ตํางๆ  
และผลิตน้ าหมักชีวภาพจากผักผลไม๎ในสวนเอง เชํน ผักบุ๎ง กล๎วย ฟักทอง เป็นต๎น ในการปรับปรุงบ ารุงดิน
ภายในแปลงเป็นสํวนใหญํเนื่องจากชํวยในการลดต๎นทุนการผลิต 

 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 24  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ 
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รวมทั้งในพื้นที ่สวพ.7 ได๎มีการน าเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาต๎นแบบการผลิต
ปุ๋ยหมักคุณภาพระบบเติมอากาศแบบประหยัดเพ่ือการผลิตพืช ระบบเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จ านวน 3 โรง โดยมีในพ้ืนที่ อ าเภอบ๎านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โรง  อ าเภอทับสะแก และอ าเภอ      
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ละ 1 โรง เพ่ือใช๎ในการปรับปรุงบ ารุงในแปลงผลิตพืชอินทรีย์ในแตํพ้ืนที่โดย
กลุํมบ๎านนาสารผลิตมังคุดผสมผสาน กลุํมทับสะแกผลิตมะพร๎าว และกลุํมกุยบุรีผลิตหนํอไม๎ฝรั่งและพืชผัก
ตํางๆ 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25  โรงต้นแบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (อ าเภอบ้านนาสาร อ าเภอทับ
สะแก อ าเภอกุยบุรี) 

ปัญหาที่ผู๎ตรวจประเมินพบเจอบ๎างในการตรวจรับรองคือ เกษตรกรซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และ
วัสดุปรับปรุงบ ารุงดินตํางๆ ในท๎องตลาดที่ไมํได๎เป็นสารที่อนุญาตให๎ใช๎ส าหรับการผลิตเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานสินค๎าเกษตร 9000 เลํม 1-2552  
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5.การจัดการศัตรูพืช  

เกษตรกรมีมาตรการและวิธีการในการปูองกันก าจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานที่ก าหนด มีการใช๎
กระรอก และแมงมุมในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชภายในสวน  

 
ภาพที่ 26  การใช้สัตว์ธรรมชาติในการควบคุมแมลงศัตรูภายในสวน 

 
รวมทั้งมีการใช๎ผลไม๎สุกตํางๆในการลํอแมลงสัตว์ศัตรูพืชมาเผาท าลายนอกสวน  และมีการใช๎สะเดา

และน้ าส๎มควันไม๎ในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชด๎วย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27  การใช้ขนุนเป็นเหยื่อล่อแมลงศัตรูพืช 

ปัญหาที่พบเจอบ๎างแตํน๎อยในพ้ืนที่ สวพ.7 คือเกษตรกรยังมีความรู๎และความเข๎าใจน๎อยในการปูองกัน
ก าจัดศัตรูพืชโดยมีการเผาก าจัดศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงภายในบริเวณแปลง 
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6.การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  

เกษตรกรมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเก็บเก่ียว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะให๎ความส าคัญ
กับการปูองกันการปนเปื้อนหลังการเก็บเก่ียวผลิตผลพืชอินทรีย์เป็นอยํางดี  

ภาพที่ 28  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย ์

ปัญหาที่พบเจอบ๎างของเกษตรกรคือควรให๎ความส าคัญกับความสะอาดของวัสดุและอุปกรณ์ในการ
เก็บเก่ียวรวมทั้งความสะอาดของน้ าที่ใช๎ในการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

7. การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการขนส่ง  

ผลิตผลพืชอินทรีย์ของเกษตรกรสํวนใหญํในพ้ืนที่สวพ.7 จ าหนํายในตลาดชุมชนเช๎า -เย็น การบรรจุ
หีบหํอ การเก็บรักษาไมํเสี่ยงตํอการปนเปื้อนที่ท าให๎สูญเสียความเป็นอินทรีย์ รวมทั้งมีการปูองกันความ
เสียหายของผลิตผลในการขนสํง  

 

ภาพที่ 29  การบรรจุหีบห่อ และการเก็บรักษาผลิตผลอินทรีย์ 

ปัญหาที่พบเจอบ๎างของเกษตรกรคือยังมีการบํงชี้ผลิตผลพืชอินทรีย์ออกจากผลิตผลทั่วไปไมํชัดเจน 
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8.การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบสวพ.7 มีแหลํงผลผลิตอินทรีย์ที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ มีการแสดงฉลากและการ

กลําวอ๎างโดยมี 1.คุณจุไรรัตน์ ศรลัมพ์ 56/5 หมูํ 2 ต าบลอํางทอง อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์มะพร๎าวแปรรูป    2.คุณอารมณ์ สุจริตรักษ์ 171 หมูํ 3  ต าบลแสงอรุณ อ าเภอทับสะแก         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มะพร๎าวแปรรูป 3.คุณวิชา พลไพศาล 95/10 หมูํ 8 ต าบลนาคา 
อ าเภอสุขส าราญ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มะมํวงหิมพานต์แปรรูป  

 

 

 

 

ภาพที่ 30  การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 

ปัญหาที่พบเจอบ๎างคือบนฉลากไมํมีชื่อหนํวยรับรองและรหัสรับรองที่ถูกต๎องชัดเจน รวมทั้งขนาด
เครื่องหมายรับรองไมํเป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด 

9.การบันทึกข้อมูลการผลิต 
 มีการจัดท าประวัติ แผนที่ แผนผังฟาร์มที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดท าแผนการผลิตและ        จด
บันทึกการปฎิบัติงานที่ส าคัญภายในแปลง เชํน การปลูก การดูแลรักษา การปูองกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บ
เกี่ยวในแตํละรอบการผลิต 

   

  

 

 

ภาพที่ 31  การบันทึกข้อมูลการผลิตพืชอินทรีย์ 

ปัญหาที่พบมากที่สุดในพื้นท่ีสวพ.7 คือการบันทึกข๎อมูลการผลิตพืชอินทรีย์ที่ไมํละเอียดและไมชํัดเจน 
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10.การทวนสอบ 

มีการบันทึกหลักฐานและเอกสารที่สามารถทวนสอบได๎ และมีการจัดเก็บบันทึก ใบเสร็จ ไว๎ตรวจสอบ 
เชํน ปัจจัยการผลิตที่น ามาใช๎ในแปลง ปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งผลผลิตที่จ าหนํายในแตํละรอบการเก็บเกี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32  การทวนสอบปัจจัยการผลิต และผลผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ปัญหาที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่สวพ.7 คือไมํมีการเก็บเอกสาร หลักฐาน ปัจจัยการผลิตที่น ามาใช๎ใน
แปลง รวมทั้งการจ าหนํายผลผลิตในแตํละรอบ และในแตํละปีของแปลง 
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10.3 ตัวอย่างเกษตรกรอินทรีย์ดีเด่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 

10.3.1 นายสฤษดิ์ โชติชว่ง เกษตรกรอินทรีย์ดีเดน่แห่งชาติ (ที่ 1 ระดับประเทศ) ปี  2561 
 

ชนิดพืชอินทรีย์ : มะพร้าว 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
ประวัติ 

ชื่อ – สกุล  นายสฤษดิ์ โชติชํวง 
อายุ   66 ป ี
ที่อยู่   เลขที่ 49/1 หมูํ 2 ต าบลบ๎านใต๎ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
การศึกษา  ป.4 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีทองกุล 

สถานภาพ  สมรสกับ นางศุภวรรณ โชติชวํง มีบุตร 2 คน 
 อาชีพ   เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก  มะพร๎าว 11 ไรํ (275 ต๎น) 
 
นายสฤษดิ์ โชติชํวง บุตรของ นายบึม-นางน๎อม โชติชํวง มีพ่ีน๎องรํวมกันทั้งหมด 9 คนเกิดเมื่อวันที่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2494 บ๎านเลขท่ี 5 หมูํที่ 2 ต.บ๎านใต๎ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะพะงันปัจจุบัน) จบ
การศึกษา ป.4 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีทองกุล ตั้งแตํศึกษา ป.2 ก็ตามพํอแมํและพ่ีๆ ไปท าไรํปลูกข๎าว ปลูกพืช ปลูก
ผัก เพ่ือการด ารงอยูํในครอบครัว ปลูกทุกอยํางที่เรากินได๎ และปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเพ่ิมรายได๎อีกทางหนึ่ง 
เมื่อกํอนเรามีอะไรเราก็แบํงปันกัน พ่ีน๎องบางคนก็ท าการประมงชายฝั่ง ทุกสิ่งทุกอยํางได๎สัมผัสมาตลอด มันซึม
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ซับอยูํในหัวใจและจิตส านึก รู๎วําธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมเป็นฐานการสร๎างทุกสิ่งทุกอยํางบนโลกใบนี้ เราเอา
ต๎นแบบของปูุยําตายาย ภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่เราสืบทอดกันมาจากหลายชั่วคน ผมยอมรับวําผมไมํได๎คิดค๎นมา
เองมันเป็นการสืบทอด การสํงตํอ การหลํอหลอม ที่มีมาโดยสายเลือด และจิตใต๎ส านึกท่ีบรรพบุรุษได๎ด ารงชีวิต 
สํวนใหญํใช๎ภูมิปัญญาทั้งสิ้น มันมีมากจนทุกอยํางเราไมํสามารถเก็บได๎ทุกเรื่อง แคํหยิบมาใช๎เป็นบางเรื่อง และ
ตํอมาจากท่ีเราคุ๎นเคยกันทุกสิ่งทุกอยํางในธรรมชาติมันเกื้อกูลกันได๎อยํางลงตัว  
1. แนวคิดริเริ่มและความพยายามฟันผ่าอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.1 แนวความคิดในการท างาน :  
จุดเริ่มต๎นในการหันมาสนใจพืชอินทรีย์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เสด็จประพาสน้ าตกธารเสด็จ อ.เกาะพะงัน ซึ่งเป็นที่ปราบปลื้มของพสกนิกรของ
ชาวเกาะพะงัน หลังจากวันนั้นเราก็ได๎ทราบการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เราได๎น๎อมน าแนวพระราชด าริ
ที่สอดคล๎องกับวิถีชีวิตเดิมๆ ให๎เข๎ากับชีวิตที่พอเพียง อันดับแรกเรามีพืช ไม๎ผล เชํน มะพร๎ าว มังคุด ทุเรียน 
สะตอ เงาะ ลางสาด มะเฟือง มะมํวง ฝรั่ง ละมุด ฯลฯ และผลไม๎ตํางๆ ตามที่ปรากฏ แตํมีพืช 1 อยํางที่มี
ความส าคัญตํอชีวิตของคนเกาะพะงันมาอยํางยาวนาน คือ มะพร๎าว สายพันธุ์ใหญํเกาะพะงัน ผมเลยมีแนวคิด
วําจะยกระดับมะพร๎าวเกาะพะงัน รวมทั้งพบวําตลาดมีการต๎องการสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองโดย
หนํวยงานที่เชื่อถือได๎ จึงหันมาผลิตพืชที่ปลอดสารเคมีอยํางแท๎จริง  

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 33  มะพร้าวสายพันธุ์ใหญ่เกาะพะงัน 
 

1.2     การพัฒนาใฝุรู๎ :  

ต๎องศึกษาเพ่ิมเติมวําเงื่อนไงที่ต๎องการของสวนเกษตรอินทรีย์มีอะไรบ๎าง โดยเฉพาะการประกอบ
อาชีพท าการเกษตรอินทรีย์ เป็นการท าที่อาศัยระบบธรรมชาติเป็นหลัก ต๎องการแสงแดดมากหรือน๎อยเพียงใด 
ผู๎ปลูกจะต๎องศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแตํละอยํางให๎เข๎าใจ ซึ่งสามารถศึกษาได๎หลายชํองทาง เชํน 
จากการสังเกต จากการสอบถามผู๎รู๎ จากการศึกษาจากต ารา เข๎ารับการสัมมนา ฝึกอบรมจากหนํวยงานของรัฐ 
ภาคเอกชนอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนศึกษาด๎วยตนเองจากสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน จากวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ 
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ตลอดจนได๎ค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 7 รวมทั้งการศึกษาดูงานสวนเกษตร
อินทรีย์ในที่ตํางๆทั่วประเทศเพ่ือน ามาปรับใช๎กับสวนตัวเอง เป็นต๎น 

  

 
 
ภาพที่ 34  อบรมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 9000 เล่ม 1-2552 

1.3    การประยุกต์และการบริหารจัดการใช๎เทคโนโลยี :  
แมลงด าหนามและหนอนหัวด าเป็นศัตรูพืชมะพร๎าวที่มากินใบอํอนและใบแกํต๎นมะพร๎าว ได๎มี

การศึกษาทางด๎านวิชาการและเทคโนโลยีในการปูองกันก าจัดด๎วยตนเองและกับหนํวยงานราชการ กรม
วิชาการเกษตร โดยการทดลองเลี้ยงและปลํอยแตนเบียนบริเวณสวนนับวําเป็นที่นําพอใจสามารถควบคุม
จ านวนแมลงด าหนามและหนอนหัวด าให๎น๎อยลงได๎  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  การผลิตแตนเบียนเพื่อปูองกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 
 

1.4     การแก๎ไขปัญหาด๎านการผลิต เศรษฐกิจและสังคม  
การผลิตพืชอินทรีย์เป็นการผลิตพืชที่อาศัยระบบนิเวศน์ธรรมชาติรวมกับเทคโนโลยีการผลิตตามหลัก

วิชาการ ฉะนั้นผลผลิตที่ได๎จึงต๎องอาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนดด๎วยสํวนหนึ่ง วําปีใดผลผลิตจะมาก หรือน๎อย 
เชํน ถ๎าปีใดปริมาณฝนตกสม่ าเสมอตลอดปี ปริมาณแสงแดดพอเพียง ปีนั้นผลผลิตจะสม่ าเสมอ แตํถ๎าปีใดฝน
แล๎งติดตํอกันหลายเดือน ผลผลิตปีนั้นจะไมํมาก รวมทั้งจะมีแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรง ผลผลิตของพืชก็จะมี
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ไมํมาก โดยเฉพาะศัตรูพืช จ าพวก แมลงด าหนาม, ด๎วงมะพร๎าว, กระรอก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สํงผลตํอการ
ผลิต ปัจจุบันทางสวนได๎มีการเฝูาระวังศัตรูพืชชนิดตํางๆ หากพบก็จะด าเนินการตามมาตรการที่ได๎เตรียมไว๎ 

รวมทั้งการยกระดับมะพร๎าวเกาะพะงัน โดยได๎ตั้งกลุํมขึ้นมาเป็นกลุํม ชาวสวนมะพร๎าวเกาะพะงัน 
และไปขอขึ้นทะเบียนกลุํมจากนายทะเบียนส านักงานเกษตรอ าเภอ และได๎ตั้งชื่อกลุํมวิสาหกิจชุมชนชาวสวน
มะพร๎าวเกาะพะงัน โดยโครงสร๎างกลุํมมีสมาชิกเบื้องต๎น จ านวน 18 คน มี นายสฤษดิ์ โชติชํวง เป็นประธาน
กลุํม หลังจากนั้นในที่ประชุมมีมติมอบหมายให๎นายสฤษดิ์ โชติชวํง ด าเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบํงชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 และได๎ประกาศข้ึนทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 
9 เมษายน พ.ศ. 2556  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 36  การผลิตแตนเบียนเพื่อปูองกันก าจัดแมลงศัตรูมะพร้าว 

 
หลังจากนั้นก็มีเกษตรกรเข๎ารํวมเป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึนมาเรื่อยๆตามล าดับ และรํวมกันท าแปลงให๎ได๎

ความปลอดภัยของผลผลิตและได๎ค านึงตํอความปลอดภัยของผู๎บริโภค เมื่อมะพร๎าวมีการระบาดของแมลง
ศัตรูพืช กลุํมได๎รวมตัวกันแก๎ปัญหาโดยการไปดูงานในที่ตํางๆหลายแหํงเพ่ือจะปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชโดย
ชีววิธี โดยไมํใช๎สารเคมี และได๎คัดค๎านการใช๎สารเคมีในโครงการใช๎สารเคมีของจังหวัดและเกษตรจังหวัด โดย
ใช๎งบพัฒนาจังหวัดในการฉีดเข๎าต๎นเมื่อปี พ.ศ. 2557 และได๎ด าเนินการจัดเวทีสาธารณะเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นผลฝุายไมํเอาสารเคมี เป็นมติ 96 ตํอ 6 เป็นอันยกเลิกในสํวนของโครงการเจาะใสํยาเข๎าต๎น และกํอน
หน๎านั้นทางกลุํมกับองค์กรตํางๆ และสํวนราชการได๎เห็นพ๎องประกาศเจตนารมณ์รํวมกันเมื่อปี พ.ศ. 2553   
วําจะไมํใช๎สารเคมี จะท าให๎เกาะพะงันเป็นเกาะอินทรีย์ ปลอดจากสารเคมีทุกชนิดทุกด๎านอยํางแท๎จริง 
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ภาพที่ 37  การรณรงค์การใช้แตนเบียนก าจัดแมลงศัตรูพืชแทนสารเคมี 

ตลอดจนเกาะพะงันนับวําเป็นแหลํงผลิตมะพร๎าวที่มีคุณภาพของประเทศไทย นับวันจ านวนสวน
มะพร๎าวน๎อยลงเรื่อยๆ เพราะรายได๎จากสวนมะพร๎าวเริ่มไมํพอกับคําครองชีพที่สูงขึ้นในเมืองทํองเที่ยว จาก
การขายมะพร๎าวเป็นลูก ทางเราได๎สอนวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร๎าวให๎กับชุมชน ทั้งการท าน้ ามัน
มะพร๎าวสกัดเย็น การสานเครื่องไม๎เครื่องมือจากทางมะพร๎าว ฯ เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเม่ือชาวสวนมีรายได๎เพ่ิม
มากขึ้นจากมะพร๎าวก็จะรักษาสวนมะพร๎าวให๎อยูํคูํกับเกาะพะงันตํอไปอยําง
ยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 38  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 
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การแก้ไข ปัญหา ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ครัวเรือนมีรายได๎ตลอดปี 
2. ลดรายจํายเพิ่มรายได๎ 
3. ผลผลิตมีมูลคําสูง 
4. ต๎นทุนในการผลิตต่ า 
5. เกิดการออมเงินในครัวเรือน 

ด้านสังคม 
1. เกิดความเอ้ืออาทร 
2. เกิดความรักสามัคคี 
3. เกิดการเรียนรู๎ 
4. เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
5. เป็นต๎นแบบการผลิตพืชอินทรีย์แบบพอเพียง และเพียงพอ 
6.  

1.5     การบริหารจัดการที่ดี  
มะพร๎าวเป็นพืชที่ขึ้นอยูํกับสภาพฝนถ๎าฝนมาก อีก 9 เดือนมะพร๎าวก็จะมากถ๎าฝนน๎อยมะพร๎าวก็จะ

น๎อย จึงมีการเก็บข๎อมูลผลผลิตเพื่อวางแผนในการจัดการผลผลิต และมีการใสํปุ๋ยอินทรีย์ให๎กับต๎นมะพร๎าวตาม
รอบท่ีก าหนด   

 
 
ภาพที่ 39  การจัดการสวนมะพร้าวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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2. ผลงานและความส าเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนใน
อาชีพ 

 การผลิตตามมาตรฐานพืชอินทรีย์ เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของคูํค๎าและ
ผู๎บริโภค  

2.1  พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ท้ังหมด 

 

ภาพที่ 40  การผลิตมะพร้าวในพื้นที่เกาะพะงัน 
ใช๎น้ าฝนในการผลิตมะพร๎าว ไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ รวมทั้งมีการใช๎น้ าหมัก

ชีวภาพผลไม๎(พด.2) และน้ าปลาหมักมาใช๎ในการผลิต 

  2.2 การวางแผนการจัดการมีมาตรการการปฏิบัติปูองกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน ทั้งทางดิน ทาง
น้ า ทางอากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 

มีสวนมะพร๎าวอินทรีย์ ถนน และปุาธรรมชาติเป็นแนวกันชนโดยรอบ ทั้งทางดิน และทางน้ า และทาง
อากาศ 

 

 

ภาพที่ 41  การวางแผนการจัดการปูองกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน 
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2.3  เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ 

สํวนที่ใช๎ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ และมีการขยายพันธุ์เองในสวน  เริ่มตั้งแตํการ
คัดเลือกสายพันธุ์มะพร๎าวใหญํเกาะพะงันที่ให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพมาท าการขยายพันธุ์  โดยต๎องมีลักษณะ 
“มะพร๎าวใหญํสะโพกโต เนื้อหนา กะลาแข็ง ก๎านใหญํ ทางใบยาว เนื้อมะพร๎าวสองชั้น น้ ามันใส ใยเปลือก
เหนียว เนื้อหวานมัน”น าต๎นพันธุ์ไปปลูกแซมชํองวํางหรือบริเวณท่ีเห็นวํามะพร๎าวเดิมเริ่มให๎ผลผลิตน๎อยลง  

 
ภาพที่ 42  การขยายพันธุ์มะพร้าวเกาะพะงัน 

2.4  การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 
 มีการรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน การใสํปุ๋ยอินทรีย์ให๎กับมะพร๎าว ทางมะพร๎าวที่รํวงมา

ในสวนจะใช๎ท าแนวกั้นลูกมะพร๎าว เพ่ือที่เวลาสอยลงมามะพร๎าวจะได๎ไปกองบริเวณเดียวกัน รวมทั้งการใช๎ปุ๋ย
อินทรีย์จากปุ๋ยคอกหมูหลุมและจากปุ๋ยหมัก พด.1 จากเปลือกมะพร๎าวและขุยมะพร๎าวจากในสวน รวมทั้งมี
การใช๎น้ าหมักชีวภาพ (พด.2) จากผลไม๎สุกตํางๆ รวมทั้งการท าน้ าหมักชีวภาพจากปลาหมักภายในสวนด๎วย  
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ภาพที่ 43  การปรับปรุงบ ารุงดินมะพร้าวอินทรีย์ในรูปแบบต่างๆ 
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2.5  การจัดการศัตรูพืช มีมาตรการและการปูองกันก าจัดโรคพืช และแมลงสัตว์ศัตรูพืช รวมทั้ง
วัชพืชตลอดการผลิตสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
ภาพที่ 44  การใช้แตนเบียนโกนิโอซัสและแตนเบียนบราคอนในการปูองกันก าจัดศัตรูพืช 

 
มีการใช๎แตนเบียนโกนิโอซัสและแตนเบียนบราคอนในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชภายในสวน 

รวมทั้งมีการตัดแตํงทางมะพร๎าวที่โดนระบาดจากแมลงศัตรูพืชมาเผาท าลายนอกสวน 

2.6  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  
 มีการล๎างท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ กํอนและหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลมีความรู๎ความเข๎าใจใน

หลักการจัดการเก็บเก่ียว และปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานหลังการ
เก็บเก่ียวถูกสุขลักษณะ ไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน และพาหะน าโรค 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45  ลักษณะการเก็บเกี่ยวมะพร้าวบนเกาะพะงัน 
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 2.7  การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
 ไมํมีการบรรจุหีบหํอผลิตผลพืชอินทรีย์ โดยมีการจ าหนํายผลผลิตสดทั้งหมดในสวน 

 

ภาพที่ 46  ลักษณะการจัดการมะพร้าวหลังการเก็บเกี่ยว 

2.8  การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 
 มีการกลําวอ๎างใบรับรองอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร 9000 เลํม 1-2552 เพื่อจ าหนําย
ผลผลิตมะพร๎าวในสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 47  การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างมะพร้าวอินทรีย์ 
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2.9  การบันทึกข้อมูลการผลิต 

 มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ ทั้งการปลูก การดูแลรักษา 
การปูองกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ปริมาณผลิตผล การผลิต อยํางตํอเนื่อง 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 48  การบันทึกข้อมูลการผลิตมะพร้าวอินทรีย์ 

2.10 การทวนสอบ  
 มีบันทึกหลักฐาน และเอกสารที่สามารถทวนสอบได๎ตลอดหํวงโซํการผลิต ตามแผนการด าเนิน

กิจกรรมภายในฟาร์ม ดังตารางข๎างลํางดังนี้ 
 
กิจกรรม มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
ตัดหญ๎า    X    X    X 
ใสํปุ๋ยอินทรีย์     X      X  
เก็บผลผลิต X  X   X   X  X  
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ตารางที่ 12 ต้นทุนการผลิตมะพร้าวและรายได้ ปี 2560 (นายสฤษดิ์ โชติช่วง) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. ตัดหญ๎า 11,000 
2. วัสดุ-อุปกรณ์ ปุ๋ยอินทรีย์ 9,900 
3. คําจ๎างเก็บเกี่ยว 24,000 
 รวม 44,900 

 
 
ผลผลิตทั้งหมด 24,000 ลูก ราคาเฉลี่ยลูกละ 15 บาท 
 รายได๎    360,000 บาท   
 รายจําย  44,900 บาท  
 ก าไรสุทธิ 315,100 บาท      
 

3. ความส าเร็จ ความเป็นผู้น า และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านต่างๆ 
ผลงานและความส าเร็จ 

1) รางวัลเกษตรกรคนเกํง ประจ าปี 2557 (ธ.ก.ส) มีผลงานโดดเดํนด๎านเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
สามารถถํายทอดองค์ความรู๎แกํเกษตรกรและบุคคลทั่วไป 

2) ประกาศเกียรติคุณ ได๎รับเลือกตั้งเป็นผู๎แทนเกษตร ระดับต าบล 
3) ได๎รับรางวัลชมเชย (ในการประกวดแขํงขันจัดสวนหยํอมพืชผักสวนครัว) ในงาน “มหกรรมสินค๎า

เกษตรเมืองสามอําว ปี 2557” 
4) ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  (ในการประกวดชุดภาชนะพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพ) ในงาน “มหกรรมสินค๎า

เกษตรเมืองสามอําว ปี 2557” 
5) ได๎เข๎ารับการอบรมเกษตรกรรุํนใหมํ หลักสูตร (เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ) 
6) ได๎ผํานการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง(ศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน) 
7) เป็นวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรอินทรีย์” 
8) จัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมัก 
9) เป็นที่ปรึกษากลุํมออร์แกนิค หนองพลับ 
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ความเป็นผู้น าและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
1.  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา (มัธยม) 

2.  เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ๎านใต๎ (ประถมศึกษา) 

3.  ประธานศูนย์บริการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลบ๎านใต๎ 

4.  ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบ๎านใต๎ 

5.  ประธานคลัสเตอร์มะพร๎าวเกาะพะงัน(คลัสเตอร์ต๎นน้ า) 

6.  รองผู๎จัดการเกษตรแปลงใหญํ (มะพร๎าวเกาะพะงัน) 

7.  เป็นประธานธนาคารต๎นไม๎เกาะพะงัน 

8.  คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

9.  คณะกรรมการไม๎ผลสภาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

10.  คณะกรรมการ ศพก. อ าเภอเกาะพะงัน 

11.  สมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์พะงันและที่ปรึกษา 

12.  ได๎รับโลํ เดินตามรอยพระราชปณิธานสร๎างสรรค์งานเพ่ือแผํนดินจากในหลวง ปี พ.ศ. 2554 

13.  ได๎รับโลํ ผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเดํน ปี พ.ศ. 2554 จากสมเด็จพระสังฆราช 
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ภาพที่ 49  ความเป็นผู้น า การเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

4.1 มีการจัดการเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า  

 มีการปลูกมะพร๎าว แฝก และปุาธรรมชาติทุกๆปีเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า ไว๎ให๎อยูํคูํกับชาวเกาะพะงันไว๎
ตราบนานเทํานาน รวมทั้งมีการใช๎เครื่องตัดหญ๎าและรถตัดหญ๎าในการก าจัดวัชพืช ไมํมีการใช๎สารเคมีทุกชนิด
ในสวน 

 

 
 

 
ภาพที่ 50  การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า 
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4.2 มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

การท าสวนตามแบบวิธีชีวิตดั้งเดิมของคนเกาะพะงันที่มีสวนอยูํบนเขา จะไมํปลูกพืชชนิด
เดียวในสวน แตํจะปลูกพืชหลายๆชนิดในสวนเดียวกัน โดยจะเลือกวําสภาพบริเวณนั้นเหมาะแกํการปลูกพืช
ชนิดใด อาทิ มะพร๎าวสามารถปลูกบริเวณที่มีหินมาก หรือบริเวณแนวสวน มะปราง น๎อยหนํา ปลูกในที่แดด
จัด ลางสาดปลูกบริเวณดินรํวนซุย เงาะกับมังคุดปลูกในที่เย็นหรือชํองเขา เพราะฉะนั้นเราจะพบความ
หลากหลายทางชีวภาพในสวนเป็นเรื่องปกติ  

รวมทั้งเมื่อไมํมีการน าสารเคมีเข๎ามาใช๎ท าให๎ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุลทาง
ธรรมชาติก็จะเกิดข้ึน เชํน แมลง นก สัตว์เลื้อยคลาน กระรอก กระแต ไกํปุา  

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 51  การอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ 
 

5.อ่ืนๆ  

เนื่องจากกลุํมลูกค๎าในประเทศและตํางประเทศต๎องการสินค๎าที่มีการรับรองเกษตรอินทรีย์โดย
หนํวยงานที่เชื่อถือได๎ ทางเราได๎ผลักดันให๎ลูกค๎าได๎เข๎าใจและม่ันใจในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมะพร๎าว
อินทรีย์ของเกาะพะงันและเป็นพืช GI ของประเทศไทย โดยจ าหนํายสินค๎าภายใต๎การรับรอง Organic 
Thailand ทั้งนี้เพ่ือสํงเสริมให๎มะพร๎าว (GI) Organic Thailand เป็นที่รู๎จักในสากลตํอไป 
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ภาพที่ 52  การประชาสัมพันธ์มะพร้าว GI ที่ได้รับรอง Organic Thailand 
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10.3.2 นายภิญโญ  แปูนจันทร์ เกษตรกรอินทรีย์ดีเด่น (ที่ 2 ระดบัประเทศ) ปี 2557 
 

ชนิดพืชอินทรีย์ : ผสมผสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติ 
ชื่อ – สกุล  นายภิญโญ  แปูนจันทร์ 
อายุ   66  ป ี
ที่อยู่   เลขที่4  หมู๗ํ  ต าบลน้ ารอบอ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 การศึกษา  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 

สถานภาพ  สมรสกับ นางบุญเรืองแปูนจันทร์ 
 อาชีพ   เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก  พืชผสมผสาน(ไม๎ผล) 16 ไรํ 
สภาพพื้นที่  เป็นที่ราบ ดินรํวนปนดินเหนียว 
แหล่งน้ า  สระเก็บกักน้ า และบํอบาดาลน้ าตื้น 
ขอบข่ายการรับรอง แหลํงผลิตพืชอินทรีย์ 
รหัสรับรอง  TAS 4691 
ปรัชญา   การให๎ที่ไมํหวังผลตอบแทนคือความสุขที่แท๎จริง 
คติ   ท าให๎ดู อยูํให๎เห็น เย็นตลอดกาล 
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1.แนวคิดริเริ่มและความพยายามฟันผ่าอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 จากการศึกษา อบรม สัมมนา และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นวิทยากรในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรพบวํา การพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในประเทศไทยเกิดแนวคิดเป็น 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดที่ 1 ต๎องการพัฒนาการเกษตรไปสูํอุตสาหกรรมการเกษตร 

แนวคิดที่ 2 ต๎องการพัฒนาการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ 

ซ่ึงแตํละแนวคิดก็มีหลักการ และเหตุผลท่ีมํุงไปสูํความส าเร็จ และความอยํูรอดในการประกอบอาชีพ  
ข๎าพเจ๎าน าแนวคิดท้ัง 2 แนวคิดมาศึกษาวําแนวคิดใดที่เราสามารถปฏิบัติได๎ และปฏิบัติไมํได๎ 

ปี 2531 จึงตัดสินใจเลือกแนวคิดที่ 2 คือ การท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งพิจารณาแล๎วเห็น
วําเหมาะสมกับความรู๎ความสามารถที่เราท าได๎เพราะต๎นทุนต่ า จึงตัดสินใจซื้อที่ดินจ านวน 16 ไรํ ในราคา 
70,000 บาทถ๎วน สภาพพ้ืนที่ในตอนนั้นเป็นพ้ืนที่นาร๎าง ไมํมีแหลํงน้ า หน๎าฝนน้ าทํวม หน๎าแล๎งขาดแคลนน้ า  
กลางปี 2531 ประมาณเดือนมิถุนายน มีโครงการขุดสระน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ของเกษตร โดยมีงบประมาณ
ของกรมพัฒนาที่ดินสมทบกับเจ๎าของที่ดิน โดยเจ๎าของที่ดินสมทบจํายบํอละ 700 บาท เพ่ือเป็นคําน้ ามันใน
การขุด  ข๎าพเจ๎าแบํงพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ลุํมส าหรับขุดสระ และคูเก็บน้ า จ านวน 8 บํอ และพืชที่ปลูกคือ ทุเรียน 
และมังคุด 

ปี 2535เกิดน้ าทํวม และตามด๎วยภัยแล๎งในปีเดียวกัน ท าให๎ต๎นทุเรียนที่ปลูกไว๎ตายเกือบหมด มังคุดก็
ตายไปบางสํวน 

ปี 2536 ได๎น าลองกองจากจังหวัดนราธิวาสมาปลูกทดแทนต๎นทุเรียนที่ตาย และปลูกซํอมแซมทุเรียน
ด๎วย 

ปี 2545 เกิดน้ าทํวมอีกครั้ง ท าให๎ต๎นลองกองที่ปลูกเม่ือปี 2536 ตายไปบางสํวน พร๎อมกับต๎นทุเรียน 

ปี 2554 เกิดน้ าทํวมใหญํอีกครั้ง แตํครั้งนี้ต๎นไม๎ที่ปลูกไว๎ตายไมํกี่ต๎น หลังจากน้ าทํวมแล๎วจะเกิดภัย
แล๎งตามมาทุกครั้ง 
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การแก้ปัญหาภัยธรรมชาติดังกล่าวคือ 

ปัญหาน้ าท่วม แก๎โดยการขุดรํองเพ่ือระบายน้ าจากบริเวณสวนให๎เร็วที่สุด น้ าที่เหลือก็เก็บไว๎ส าหรับ
ใช๎ในฤดูแล๎ง ซึ่งจะเกิดหลังจากเกิดภัยน้ าทํวมทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 53  การขุดร่องเพื่อระบายน้ าและเป็นแนวกันชนทางดิน 

ปัญหาภัยแล้ง แก๎โดยการใช๎วัสดุคลุมดินบริเวณโคนต๎นพืช ให๎น้ าพืชเป็นระยะๆ ปลํอยให๎หญ๎าขึ้นปก
คลุมในฤดูแล๎ง ปลูกไม๎ยืนต๎นเพ่ือให๎ชํวยบดบังแสงแดดในเวลากลางวัน และชํวยดูดซับน้ าค๎างในเวลากลางคืน 
ท าให๎พืชที่เราปลูกลดความเสียหายจากการถูกแสงแดดแผดเผาในเวลากลางวัน พอตกกลางคืนก็จะได๎รับ
น้ าค๎างท าให๎พืชที่ปลูกไมํเหี่ยวเฉา พ้ืนดินยังมีความชุํมชื้นจุลินทรีย์ในดินก็ท าหน๎าที่ได๎ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
ภาพที่ 54  การใช้วัสดุพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อบดบังหน้าดินแสงแดด 
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การพัฒนาใฝุรู้ การประกอบอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะการท าการเกษตรอินทรีย์ เป็นการท าที่
อาศัยระบบธรรมชาติเป็นหลัก ไมํวําจะน าพันธุ์พืชอะไรมาปลูกจะต๎องพิจารณาให๎รอบคอบวําพืชที่เราน าเข๎ามา
ปลูกนั้นอยูํรํวมกับพืชอื่น ๆ ได๎หรือไมํ ต๎องการแสงแดดมากหรือน๎อยเพียงใด จะน ามาปลูกเป็นพืชหลักหรือพืช
รอง ผู๎ปลูกจะต๎องศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแตํละอยํางให๎เข๎าใจ ซึ่งสามารถศึกษาได๎หลายชํองทาง 
เชํน จากการสังเกต จากการสอบถามผู๎รู๎ จากการศึกษาจากต ารา เข๎ารับการสัมมนา ฝึกอบรมจากหนํวยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชนอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนศึกษาด๎วยตนเองจากสื่อการเรียนรู๎ตําง ๆ เชํน จากวิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ เป็นต๎น 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 55  การใฝุรู้ในด้านการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การแก้ไขปัญหาด้านการผลิต เศรษฐกิจ และสังคม การผลิตพืชอินทรีย์เป็นการผลิตพืชที่อาศัย
ระบบนิเวศน์ ฉะนั้นผลผลิตที่ได๎จึงอาศัยธรรมชาติเป็นตัวก าหนด วําปีใดผลผลิตจะมาก หรือน๎อย เชํน ถ๎าปีใด
ปริมาณฝนตกสม่ าเสมอตลอดปี ปริมาณแสงแดดพอเพียง มีฝนทิ้งรํองประมาณ 2 เดือน กํอนพืชออกดอก ปี
นั้นผลผลิตจะมีมาก แตํถ๎าปีใดฝนแล๎งติดตํอกันหลายเดือน กํอนพืชออกดอกมีฝนตกลงมาจะท าให๎พืชแตกยอด
อํอน ผลผลิตปีนั้นจะไมํมาก หรือมีฝนตกตลอดทั้งปีไมํมีชํวงฝนแล๎งเลย ต๎นไม๎แตกยอดอํอนทั้งปี แมลงศัตรูพืช
ระบาดรุนแรง ผลผลิตของพืชก็จะมีไมํมาก 
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การแก้ปัญหาด้านการผลิต 
1. การตัดแตํงกิ่ง เมื่อเห็นวําพืชแตกกิ่งมากเกินไป เพ่ือลดการเจริญเติบโตทางล าต๎น 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56  การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

2. ชํอดอกท่ีออกมากเกินไป ท าให๎ผลผลิตมีมากแตํคุณภาพของผลผลิตไมํดี ต๎องตัดแตํงออก 

 
ภาพที่ 57  การไว้ผลผลิตบนต้นให้เหมาะสมกับทรงพุ่ม 
 

3. การตัดแตํงผลที่มีขนาดเล็กไมํมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 58  การควบคุมผลผลิตให้มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 
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4. การใช๎สมุนไพรก าจัดโรคแมลงที่ผลิตเอง ซึ่งไมํมีผลตกค๎าง และไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ 
 

 
 
 
 
         
 
 

 
ภาพที่ 59  การควบคุมแมลงศัตรูพืชจากน้ าหมักสมุนไพร 
 

5. การรวมกลุํมกันจ าหนําย เพ่ือตํอรองกับพํอค๎าคนกลาง 
6. การขายตรงให๎กับผู๎บริโภค 
7. ผลิตตามความต๎องการของตลาด 

ด้านเศรษฐกิจ 
6. ครัวเรือนมีรายได๎ตลอดปี 
7. ลดรายจํายเพิ่มรายได๎ 
8. ผลผลิตมีมูลคําสูง 
9. ต๎นทุนในการผลิตต่ า 
10. เกิดการออมเงินในครัวเรือน 

ด้านสังคม 
7. เกิดความเอ้ืออาทร 
8. เกิดความรักสามัคคี 
9. เกิดการเรียนรู๎ 
10. เป็นแหลํงเรียนรู๎ 
11. เป็นต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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ภาพที่ 60  การน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

การบริหารจัดการที่ดี  การผลิตพืชอินทรีย์จะต๎องบริหารจัดการที่เหมาะสม และสอดคล๎องกับระบบ
ธรรมชาติ และความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ที่ด าเนินกิจการ คือ 

1. การวางแผน 

1.1  การแบํงพ้ืนที่ที่จะปลูกตามลักษณะของพ้ืนที่ เชํน พ้ืนที่ลุํมจะต๎องขุดเป็นสระเก็บน้ า ก าหนด
แนวที่จะปลูกพืช โดยการท าเป็นตารางในแผํนกระดาษกํอน เพ่ือให๎รู๎วําจะวางแนวการปลูกพืชอยํางไร ระยะ
ระหวํางแถวระหวํางต๎นหํางกันเทําไรจึงจะเหมาะสม และจะปลูกพืชแตํละชนิดได๎จ านวนเทําไหรํ 

1.2 การก าหนดชนิดของพืช เมื่อวางในกระดาษเสร็จแล๎วก็ก าหนดชนิดของพืชที่จะปลูก โดย
ก าหนดวําจะปลูกพืชอะไรเป็นพืชหลัก พืชรอง และพืชแซม 

1.3 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก โดยการไถพรวน ยกรํอง ขุดสระเก็บน้ า การเตรียมไม๎ปักแนวปักแนวที่
จะขุดหลุม 

1.4 การขุดหลุมปลูก พ้ืนที่ลุํมยกโคก พ้ืนที่ดอนขุดหลุมตื้นๆ  



 

125 

 

1.5 การเตรียมปุ๋ยรองก๎นหลุม 
1.6 การเตรียมพันธุ์พืชที่จะปลูกให๎พอเพียง และเหลือไว๎บ๎างเล็กน๎อยส าหรับซํอมแซมต๎นที่ตาย 

2. การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

เมื่อก าหนดกิจกรรมตําง ๆ ไว๎ในแผนงานแล๎วก็ลงมือปฏิบัติตามล าดับกํอน – หลัง ตามที่แผน
ก าหนด ในระหวํางปฏิบัติงานตามแผนพบวํากิจกรรมใดที่แผนก าหนดไว๎ไมํสามารถปฏิบัติได๎ หรือปฏิบัติแล๎วมี
ปัญหา หรืออุปสรรคเกิดข้ึนก็บันทึกไว๎ในวิธีปฏิบัติจนกระทั่งครบทุกกิจกรรม 

3. การประเมินผล 

 น าผลการปฏิบัติตามแผนมาสรุปวํากิจกรรมใดก าหนดไว๎ท าได๎กิจกรรมใดท าไมํได๎ มีปัญหา และ
อุปสรรคอะไรเกิดขึ้น และจะต๎องแก๎ไขอยํางไร น าผลที่ได๎รับจากการปฏิบัติดังกลําวมาปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
หรือน าไปประเมินผลไปพร๎อมทั้งปรับปรุงแก๎ไข 

4. การก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผน และปฏิบัติในครั้งต่อไป 

 น าวิธีที่ปรับปรุงแก๎ไขไปก าหนดไว๎ในขั้นตอนท าแผนในครั้งตํอไป กิจกรรมใดเห็นวําเป็นวิธีที่ดีก็
น ามาถือปฏิบัติเป็นแบบอยําง หรือจัดท าเป็นมาตรฐานตํอไป 

วัตถุประสงค์ ในการท าการเกษตรอินทรีย์ของข๎าพเจ๎ามี 2 ประการ คือ 
1. เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
2. เพ่ือจ าหนํายเมื่อเหลือจากการบริโภค และแจกจําย 

2. ผลงานและความส าเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความ
ยั่งยืนในอาชีพ ตลอดระยะเวลาที่ท าการเกษตรอินทรีย์ ตั้งแตํปี 2531 เป็นต๎นมา ได๎รับความสนใจจากพ่ีน๎อง
เกษตรกร และหนํวยงานราชการ ให๎ความสนใจเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎ทั้งที่เป็นรายบุคคล และหมูํคณะ จนได๎รับ
คัดเลือกจากหนํวยงาน ดังนี้ 

1. เกษตรกรดีเดํนสาขาไรํนาสวนผสม ปี 2553 
2. ครูบัญชีดีเดํนระดับภาคใต๎ตอนบน ปี 2553 
3. คนดีศรีพุนพิน ปี 2553 
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ภาพที่ 61  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ในการผลิตพืชอินทรีย์เป็นการผลิตที่ปฏิเสธสารเคมีทุกชนิด เพ่ือความปลอดภัยของผู๎ผลิต ผู๎บริโภค 
และไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม ผลผลิตอาจจะได๎รับไมํมาก แตํผลผลิตเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ผลผลิตไมํพอ
จ าหนําย ไมํมีปัญหาเรื่องผลผลิตล๎นตลาด และราคาตกต่ า นอกจากนี้การผลิตพืชอินทรีย์ยังชํวยให๎อายุของพืช
ที่ปลูกมีอายุยืนยาว ไมํต๎องปลูกบํอย ๆ การลงทุนต่ า ก าไรเพิ่มขึ้นทุกปี 

การประยุกต์และการบริหารจัดการใช้เทคโนโลยี ในการท างานเกษตรอินทรีย์เป็นการท างานเกษตร
แบบธรรมชาติ การน าเทคโนโลยีตําง ๆ มาใช๎จะต๎องประยุกต์ให๎เหมาะสม และไมํท าลายธรรมชาติ เชํน ปุ๋ย
หมัก ฮอร์โมนพืช หรือสารก าจัดแมลง ตลอดจนสารปรับปรุงดิน การน าสิ่งเหลํานี้เข๎ามาใช๎จะต๎องเลือกใช๎ที่ไมํ
เป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ ผู๎บริโภค และไมํท าลายธรรมชาติ นอกจากนี้ต๎องไมํไปเรํงให๎พืชที่เราปลูกให๎ผลผลิตมาก
จนเกินไป ซึ่งจะท าให๎พืชมีอายุสั้น และท าให๎พืชไมํรู๎จักพ่ึงตัวเอง คือท าให๎พืชอํอนแอไมํมีความต๎านทานตํอโรค 
และแมลง 
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ภาพที่ 62  การผลิตปุ๋ยน้ าหมักใช้ในสวน 
 

1. พื้นที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก เป็นพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 63  ลักษณะพื้นที่ในสวน ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

 

แหลํงน้ าที่ ใช๎ ในการผลิตมังคุด ลองกอง ทุ เรียน ส๎มจุกไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน

เชื้อจุลินทรีย์ เพราะมีการขุดสระส าหรับใช๎น้ า และมีการให๎น้ าพร๎อมปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ (Fertigation) 

ทางสปริงเกอร์ 
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ภาพที่ 64  แหล่งน้ าและการให้น้ าพร้อมปุ๋ย(Fertigation) ในสวน 
 
          2.การวางแผนการจัดการมีมาตรการการปฏิบัติปูองกันการปนเปื้อนที่ชัดเจน ทั้งทางดิน ทางน้ า 

ทางอากาศ และเครื่องมือทางการเกษตร 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 65  แนวกันชนทางดิน ทางน้ าและทางอากาศภายในสวน 

  

มีคูน้ ารอบสวนเป็นแนวกันชนทางดิน และทางน้ า รวมทั้งมีต๎นไผํ ต๎นมะพร๎าว ต๎นขนุน และต๎นเทียม 

เป็นแนวกันชนทางดิน และทางอากาศรอบสวน 
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3.เมล็ดพันธุ์และส่วนที่ใช้ขยายพันธุ์ สํวนที่ใช๎ขยายพันธุ์มาจากระบบการผลิตพืชอินทรีย์ และมีการ
ขยายพันธุ์เองในสวน 

 

ภาพที่ 66  การขยายพันธุ์พืชต่างๆเองภายในสวน 
 
4.การจัดการและการปรับปรุงบ ารุงดิน 

 มีการรักษาและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการใช๎ปุ๋ยหมัก พด.1 รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือ

ใช๎เป็นปุ๋ยในการผลิตพืชอินทรีย์ภายในสวนด๎วย 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 67  การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินโดยการน าวัสดุต่างๆในสวนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 

  

 



 

130 

 

5.การจัดการศัตรูพืช มีมาตรการและการปูองกันก าจัดโรคพืช และแมลงสัตว์ศัตรูพืช รวมทั้งวัชพืชตลอด
การผลิตสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 68  การใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุม และการใช้เหย่ือล่อจากผลไม้สุก 
 

มีการใช๎กระรอก และแมงมุมในการปูองกันก าจัดแมลงศัตรูพืชภายในสวน รวมทั้งมีการใช๎ผลขนุนใน
การลํอแมลงสัตว์ศัตรูพืชมาเผาท าลายนอกสวน 

6.การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  

 มีการล๎างท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ กํอนและหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลมีความรู๎ความเข๎าใจใน

หลักการจัดการเก็บเก่ียว และปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎องตามหลักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานหลังการ

เก็บเก่ียวถูกสุขลักษณะ ไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน และพาหะน าโรค 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 69  การเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติถูกสุขลักษณะ 
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7.การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา และการขนส่ง 
 ไมํมีการบรรจุหีบหํอผลิตผลพืชอินทรีย์ โดยมีพํอค๎ามารับซื้อจากสวน 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 70  การเก็บรักษาถูกต้องตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

8.การแสดงฉลากและการกล่าวอ้าง 

 ไมํมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

9.การบันทึกข้อมูลการผลิต 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 71  การบันทึกข้อมูลการจัดการสวน 

 มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานภายในฟาร์มเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ ทั้งการปลูก การดูแลรักษา 
การปูองกันก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยว ปริมาณผลิตผล การผลิต อยํางตํอเนื่อง 
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10.การทวนสอบ  

 มีบันทึกหลักฐาน และเอกสารที่สามารถทวนสอบได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามแผนการ

ด าเนินกิจกรรมภายในฟาร์ม ดังตารางข้างล่างดังนี้ 

ตาราง แผนการด าเนนิกิจกรรมภายในฟาร์ม 
 

กิจกรรม พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
- ดึงใบอํอน 
- ตัดแตํงก่ิง 
- พํนสาร 
- ใสํปุ๋ย 
- ให๎น้ า 
-เก็บเก่ียว 

            

 
ตารางที่ 13 แสดงต้นทุนการผลิตและรายได้ ปี 2556 (นายภิญโญ  แปูนจันทร์) 

 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. คําน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 บาท ตัดหญ๎า, เครื่องปั้มน้ า 
2. อ่ืน ๆ 3,000 บาท  
 รวมต๎นทุนการผลิต 8,000 บาท  

 
รายได๎   100,000  บาท 
รายจําย      8,000  บาท 
ก าไรสุทธิ   92,000  บาท  
 

3.ความเป็นผู้น า และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านต่างๆ 

ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรจะต๎องศึกษาเรียนรู๎ตลอดเวลา ชํองทางที่จะได๎รับความรู๎ที่
รวดเร็วก็คือการเข๎ารํวมเป็นคณะกรรมการตําง ๆ ข๎าพเจ๎าได๎เข๎ารํวมเป็นกรรมการในกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้ 

1. ประธานกลุํมเกษตรอินทรีย์บ๎านหัววัง 
2. ประธานกลุํมผู๎ปลูกมังคุดบ๎านหัววัง 
3. ประธานกลุํมพัฒนาดินบ๎านหัววัง 
4. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ ารอบวิทยา 
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5. ประธานธนาคารต๎นไม๎สาขาน้ ารอบ 
6. ประธานกองทุนหมูํบ๎านหัววัง 
7. ประธานเครือขํายกองทุนหมูํบ๎านต าบลน้ ารอบ 
8. ประธานเครือขํายกองทุนหมูํบ๎านอ าเภอพุนพิน 
9. ประธานเครือขํายพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ต าบลน้ ารอบ 
10. รองประธานชมรมครูบัญชีอาสาเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. รองประธานคณะกรรมการพัฒนาลุํมน้ าพุมดวงตอนลําง 
12. รองประธานเครือขําย ปปช. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
13. กรรมการเครือขํายกองทุนหมูํบ๎านจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14. กรรมการเครือขํายดีเอสไอ สุราษฎร์ธานี 
15. กรรมการอนุกรรมการด๎านแผนและวิชาการพัฒนาลุํมน้ าตาปี 
16. หมอดินอาสาบ๎านหัววัง 
17. เกษตรอาสาบ๎านหัววัง 
18. สภาเกษตรกรหมูํบ๎านหัววัง 
19. อาสาสมัครฝนหลวง 
20. คณะกรรมการหมูํบ๎านหัววัง 
21. ครูบัญชีอาสาเกษตรอ าเภอพุนพิน 
22. วิทยากรศูนย์เรียนรู๎พัฒนาดินเศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอพุนพิน 
23. อาสาสมัครปูองกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการท าสวนของข๎าพเจ๎าเน๎นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล๎อมเป็นความส าคัญ
อันดับแรก การปฏิบัติงานในสวนจะไมํเป็นการท าลายระบบนิเวศน์แตํยังเป็นการสํงเสริม และสนับสนุนระบบ
นิเวศน์ เชํน 

การปลูกพืชและการบ ารุงรักษาพืช ในการปลูกพืชจะปลูกพืชหลาย ๆ ชนิดผสมผสานกัน โดยการ
ก าหนดพืชหลักเป็นไม๎ยืนต๎น พืชรองเป็นพวกไม๎ผล และพืชแซมเป็นพืชผักตําง ๆ ในการปลูกจัดระบบระยะ
ระหวํางต๎น และระหวํางแถวให๎เหมาะสมกับความต๎องการแสงแดด สํวนการบ ารุงรักษาก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ไมํใช๎
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และสารเคมีก าจัดแมลง โรค และวัชพืช แตํอยํางใด การดูแลรักษาผลผลิตก็ใช๎แมลงควบคุม
แมลง วัชพืชควบคุมวัชพืช การตัดแตํงเพ่ือก าจัดศัตรูพืชจ าพวกกาฝาก และการกระจายของแสงแดดให๎
พอเพียงกับความต๎องการของพืชแตํละชนิด 

 



 

134 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 72  การปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างระบบนิเวศวิทยา 

การอนุรักษ์ดิน จะไมํมีการไถพรวนดินเพ่ือปูองกันการพังทลายดิน โดยปลํอยให๎หญ๎าขึ้นปกคลุมดิน
ตลอดเวลา ใช๎วัสดุคลุมดิน เชํน ใบไม๎แห๎ง กิ่งไม๎ คลุมบริเวณโคนต๎นพืช ใช๎จุลินทรีย์ เชํน พด.1 พด.2 พด.3 
เป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ าเป็นการเพ่ิมจุลินทรีย์ลงใปในดิน ไมํปลํอยให๎ดินแห๎ง ซึ่งจะท าให๎จุลินทรีย์ในดินตาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 73  การใช้จุลินทรีย์ในการท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
 

การอนุรักษ์น้ า ในพ้ืนที่จะขุดเป็นสระเก็บกักน้ า และขุดเป็นรํอง เพ่ือต๎องการเก็บกักน้ าฝนที่ตกลงมา
ในพ้ืนที่ให๎ได๎มากทีสุ่ดเทําที่จะเก็บไว๎ได๎ ใช๎น้ าเทําที่จ าเป็นตามความต๎องการของพืช การปูองกันการระเหยของ
น้ า และการปูองกันน้ าเสีย โดยการท าให๎น้ าเกิดการหมุนเวียน และเติมอากาศโดยการยกระดับน้ าแตํละบํอให๎
มีระดับตํางกัน 
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ภาพที่ 74  การอนุรักษ์น้ าในสวนเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา 

การอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพ เมื่อไมํมีการน าสารเคมีเข๎ามาใช๎ท าให๎ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความสมดุลทางธรรมชาติก็จะเกิดขึ้น เชํน แมลง นก สัตว์เลื้อยคลาน กระรอก กระแต ไกํปุา 
นอกจากนี้ก็ได๎น าจุลินทรีย์ เชํน พด.1 พด.2 พด.3 เข๎ามาเติมในรูปแบบปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า 
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10.3.3 นายภิญโญ นัครามนตรี เกษตรกรอินทรีย์ดเีด่น (ที่ 3 ระดบัประเทศ) ปี พ.ศ. 2560 
 

ชนิดพืชอินทรีย ์: ผสมผสาน 
1.ข้อมูลบุคคล 

ชื่อ – สกุล นายภิญโญ นัครามนตรี 

อายุ   42  ปี 

เชื้อชาติ  ไทย   

สัญชาติ  ไทย   

ศาสนา  พุทธ 

 ทีอ่ยูํ  100  หมูํที่ 3  ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 การศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตรศึกษาสัตวศาสตร์  สาขาเกษตรศึกษา 

  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครศรีธรรมราช 

เบอร์โทรศัพท์ 089-4106308 

อาชีพ              ท าสวนผลไม๎ พืชผักและเลี้ยงสัตว์ 

สถานภาพ สมรสกับ  นางอรอนงค์  นัครามนตรี  มีธิดา 2 คน 

1.เด็กหญิงญาดา  นัครามนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาฎรณ์ราช    

  วิทยาลัยเพชรบุรี    

2.เด็กหญิงธนพร  นัครามนตรี ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
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แผนผังที่ตั้งฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังภายในฟาร์ม 
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1.แนวคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝุาอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
อดีตกํอนที่จะมาท าเกษตรอินทรีย์เคยเป็นลูกจ๎างบริษัทฟาร์มหมูมากํอน หลังจากแตํงงานมีครอบครัว

จะริเริ่มการท าเกษตรแบบเต็มตัวโดยเริ่มจากการปลูกมะมํวงเชิงเดี่ยวซึ่งในขณะนั้นมีราคาที่สูงมาก แตํเมื่อ

ผลผลิตออกมาจ านวนมาก พร๎อมกันทุกสวนท าให๎ผลผลิตล๎นตลาด ขายไมํทันเกิดความเสียหายและราคาก็ยัง

ตกต่ า พร๎อมทั้งมีการใช๎สารเคมีในปริมาณมากท าให๎ต๎นทุนในการผลิตสูงและเป็นอันตรายเป็นอยํางมาก 

ประกอบกับคุณแมํภรรยาได๎ล๎มปุวยเป็นมะเร็งเนื่องจากใช๎สารเคมีมาเป็นเวลานาน และในขณะนั้นมีครอบครัว

มีลูกอํอนจึงเป็นหํวงไมํอยากให๎ครอบครัวยุํงเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช๎ในทางการเกษตร  จึงมีความคิดริเริ่มที่จะท า

การเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี  

 หลังจากนั้นจึงปลูกพืชผักสวนครัวไว๎กินเองที่บ๎าน อาทิ กล๎วย มะเขือ ชะอม ถั่วฝักยาวและผักอ่ืนๆทุก

ชนิดโดยไมํใช๎สารเคมีใดๆเลย การจัดการดินก็ได๎ท าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ท าขึ้นเอง และปุ๋ยจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว๎ 

ใช๎บ ารุงพืชในสวนเป็นการลดคําใช๎จํายเป็นอยํางดี แหลํงน้ าที่ใช๎ก็เป็นบํอที่อยูํในสวนเองจึงไมํมีความเสี่ยงตํอ

การปนเปื้อนใดๆ 

 การจัดการสวนมีการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีตํางๆ จากการศึกษาด๎วยตนเอง การอบรมและได๎รับ

ค าแนะน าจากเจ๎าหน๎าที่กรมวิชาการเกษตร มาปรับใช๎ให๎เหมาะสมกับการผลิตพืชอินทรีย์ในสวนตัวเอง เชํน 

การสูบน้ าขึ้นจากบํอแล๎วปลํอยผํานสปริงเกอร์ ควบคูํกับการปลํอยน้ าชีวภาพ โดยที่ไมํต๎องใสํปุ๋ยเองทุกจุด เป็น

การประหยัดทั้งเวลาและแรงงานนั้นเอง 

 รูปแบบการท าเกษตรอินทรีย์ในแปลง คือการท าตามพํอหลวง ท าแบบผสมผสานอยํางพอเพียง คํอย

เป็นคํอยไป เพราะได๎บทเรียนมาจากอดีต และมีความเชื่อมั่นในค าสอนของ “พํอ” หลังจากที่ได๎ท าเกษตร

อินทรีย์ ท าให๎ดินดีขึ้น ศัตรูธรรมชาติกลับมา แม๎จะยากล าบากในชํวงเริ่มต๎น แตํหลังจากนั้นก็มีการจัดการที่

งํายขึ้น โดยยึดหลักที่วํา “การท าเกษตรอินทรีย์ คือการท าให๎ธรรมชาติดูแลกันเอง” ท าให๎ความเป็นอยูํดีขึ้น 

และราคาผลผลิตยังมีราคาท่ีสูงกวําผลผลิตทั่วไป 

 

ค าสัตย์ปฎิญาณ ต่อพอ่หลวง คือ 

จะซื่อสตัย์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาต ิ

คติพจน์ประจ าสวน “สวนพันธ์ทวี”คือ 

ศรัทธาต่อตนเอง เชื่อมัน่ในผลผลิต ซื่อสัตย์ตอ่ผู้บริโภค 
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2. การผลิตตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
 

2.1 พ้ืนที่ปลูกไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อนสารเคมี โลหะหนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่75  พื้นที่ปลูกพืชผสมผสานไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

2.2 การใช๎ปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ จากเศษผักและผลไม๎ในสวน  รวมทั้งมีการหมักตะไคร๎ และ
สมุนไพรตํางๆ เพ่ือปูองกันก าจัดโรคแมลง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 76  การผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ จากวัสดุภายในสวน 
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2.3 การวางแผนการจัดการมีมาตรการปูองกันการปนเปื้อนชัดเจน มีต๎นไม๎เป็นแนวกันชนชัดเจน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 77  แนวกันชนภายในสวนปูองกันการปนเปื้อนชัดเจน 
 

2.4 แหลํงน้ าที่ใช๎ไมํมีความเสี่ยงตํอการปนเปื้อน ได๎น าน้ าจากบํอบาดาลน้ าลึกสูบมาเก็บไว๎ในบํอและ
ใช๎ระบบสปริงเกอร์เพื่อใช๎ในการผลิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 78  ระบบการให้น้ าพร้อมปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์(Fertigation) 
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2.5  การจัดการศัตรูพืช มีมาตรการปูองกันก าจัดศัตรูพืช และแมลงศัตรูพืช รวมทั้งวัชพืช โดยการใช๎
พืชสมุนไพรท าน้ าหมัก และสํวนวัชพืชใช๎การตัดหญ๎าแทน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 79  มีการปูองกันก าจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

2.6 การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ปฏิบัติตามหลัก
เกษตรอินทรีย์ โดยเน๎นสุขลักษณะ ไมํเสี่ยงตํอการปนเปื้อน สารเคมีและจุลินทรีย์ตํางๆมีการใช๎น้ าสะอาดใน
การช าระล๎างผลผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 80  เก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตามหลักเกษตรอินทรีย์ 

2.7  การบรรจุหีบหํอ การเก็บรักษา และการขนสํง ไปขายยังตลาด Green market หน๎าโรงพยาบาล
หัวหิน และบางสํวนยังมีลูกค๎ามารับเองท่ีสวน 
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ภาพที่ 81  การบรรจุหีบห่อผลผลิตภายในสวนก่อนส่งไปจ าหน่าย 

2.8 การแสดงฉลากและการกลําวอ๎าง มีการใช๎สัญลักษณ์ “สวนพันธ์ทวี” เป็นตราสินค๎าผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 82  การบรรจุหีบห่อผลผลิตภายในสวนก่อนส่งไปจ าหน่าย 

2.9 การบันทึกข๎อมูล มีการจดบันทึกการปฏิบัติงานและกิจกรรมตํางๆในฟาร์มเก่ียวกับการผลิตพืช
อินทรีย์ 
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ภาพที่ 83  การบันทึกข้อมูลการจัดการสวน และการเก็บเกี่ยว 
          2.10 การทวนสอบ ด๎านปัจจัยการผลิต ต๎นทุน การเก็บเก่ียว ผลผลิต เป็นต๎น 

 
ตารางที่ 14 แสดงต้นทุนการผลิตและรายได้ ปี 2559 (นายภิญโญ นัครามนตรี) 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1. คําน้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 บาท ตัดหญ๎า 
2. คําไฟฟูา 8,000 บาท เครื่องปั้มน้ า 
3. วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรฯ 3,710 บาท  
 คําซํอมบ ารุง 5,000 บาท  
 รวมต๎นทุนการผลิต 36,710 บาท  

 
รายได๎    400,000  บาท 
รายจําย      36,710  บาท 
ก าไรสุทธิ   363,290  บาท  

 
 3.  ความส าเร็จ ความเป็นผู้น า และการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้านต่างๆ 

1.รางวัลเกษตรกรคนเกํง ประจ าปี 2557 (ธกส) มีผลงานโดดเดํนด๎านเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน 
สามารถถํายทอดองค์ความรู๎แกํเกษตรกรและบุคคลทั่วไป 
2.ประกาศเกียรติคุณ ได๎รับเลือกตั้งเป็นผู๎แทนเกษตร ระดับต าบล 
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3.ได๎รับรางวัลชมเชย (ในการประกวดแขํงขันจัดสวนหยํอมพืชผักสวนครัว) ในงาน “มหกรรมสินค๎าเกษตร
เมืองสามอําว ปี2557” 
4.ได๎รับรางวัลชนะเลิศ  (ในการประกวดชุดภาชนะพืชผักสวนครัวเพ่ือสุขภาพ) ในงาน “มหกรรมสินค๎า
เกษตรเมืองสามอําว ปี2557” 
5.ได๎เข๎ารับการอบรมเกษตรกรรุํนใหมํ หลักสูตร (เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ) 
6.ได๎ผํานการอบรม หลักสูตรโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมํ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(ศูนย์เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎าน) 
7.เป็นวิทยากรเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรอินทรีย์” 
8.จัดอบรมการท าปุ๋ยหมัก 
9.เป็นที่ปรึกษา กลุํม ออร์แกนิค หนองพลับ 

 

 
 

 
 
ภาพที่ 84  รางวัลแห่งความส าเร็จในด้านต่างๆ 
 
4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการท าสวนของข๎าพเจ๎าเน๎นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล๎อมเป็นความส าคัญ
อันดับแรก การปฏิบัติงานในสวนจะไมํท าลายระบบนิเวศน์แตํยังเป็นการสํงเสริม และสนับสนุนระบบนิเวศน์  

4.1 การจัดการสุขลักษณะที่ไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม 
 1.ไมํมีการใช๎สารเคมีในกระบวนการผลิต ตั้งแตํการปลูกจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว 
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 2. มีการจัดการสวนให๎สมดุลกับระบบนิเวศตามธรรมชาติโดยการเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยให๎สัตว์ และแมลงธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เชํน กระรอก นก แมงมุม เป็นต๎น 

4.2 การผลิตปัจจัยการผลิตเองเป็นหลักจากวัสดุภายในฟาร์ม 
 1. การน าเศษวัสดุพืชภายในสวน เชํน ใบไม๎ กิ่งไม๎ จากการตัดแตํงกิ่ง มาผลิตปุ๋ยหมักบ ารุง

ดิน และการน าผลผลิตพืชจากในสวนเพ่ือใช๎ในการผลิตน้ าหมัก เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน ทางด๎านกายภาพ และ
ชีวภาพรวมทั้งมีการใช๎พืชสมุนไพร สะเดา ตะไคร๎หอม มาท าน้ าหมักแทนสารเคมี เพ่ือปูองกันและก าจัดโรค 
และแมลงศัตรูพืช 

4.3 มีการจัดการเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า 
 1. เพ่ิมอินทรียวัตถุ โดยมีการตัดหญ๎าเพื่อคลุมดินภายในสวน 
 2. มีการใช๎จุลินทรีย์ EM เพ่ือปรับสภาพน้ าภายในพ้ืนที่สวน 
 3. มีการปูองกันการชะล๎างของหน๎าดินรอบสวน 
 4. ไมํปลํอยน้ าจากกระบวนการผลิต และหลังการเก็บเก่ียว ลงสูํแหลํงน้ าธรรมชาติ 
 

 
ภาพที่ 85  การเลี้ยงไก่เพื่อน ามูลมาท าปุ๋ยหมัก 

4.4 มีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เมื่อไมํมีการน าสารเคมีเข๎ามาใช๎ท าให๎ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสมดุลทาง

ธรรมชาติก็จะเกิดข้ึน เชํน ไส๎เดือน แมลง นก สัตว์เลื้อยคลาน กระรอก กระแต ไกํปุา 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 86  ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในสวน 
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